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 Atklājiet jaunu, interaktīvu veidu, kā parādīt objektu attēlus mācību 

procesā. SMART dokumentu kamera ir integrēta SMART Notebook 

interaktīvās tāfeles programmatūrā, kas sniedz iespēja lietotājam notvert 

attēlus ar dokumentu kameru un pievienot tos SMART Notebook darba 

lapām. Lietotājam tāpat paveras iespējas veikt anotācijas un piezīmes ar 

digitālo tinti uz šiem attēliem vai saglabāt tos SMART Notebook galerijā 

vēlākai šī attēla atkārtotai izmantošanai, kas ietaupīs laiku mācību procesa 

vadīšanā un atvieglos noturēt skolēnu uzmanību mācību procesam. 

  

SMART dokumentu kamera ir aprīkota ar 5.2x optisko un 8.0x digitālo 

palielinājumu, kas kombinācijā nodrošina precīzus, asus palielināta objekta 

attēlus. Turklāt pateicoties iespējai dokumentu kamerai pievienot 

mikroskopu un attēlot mikroskopa tvertos attēlus, ar šo dokumentu kameru 

Jūs varat apskatīt pat vismazākos objektus.  

 

Pateicoties 30 kadru/sekundē attēlu tveršanas frekvencei, dokumentu 

kameras tvertie attēli izskatās, kā video attēlošana, līdz ar to šī dokumentu 

kamera būs lielisks palīglīdzeklis dažādos laboratorijas darbos, iemūžinot 

laboratorijas darba procesu un vienlaicīgi veicot piezīmes uz tvertā 

attēla/video. 

 

SC-330 ir pirmā dokumentu kamera izglītības nolūkiem, kura tiek 

piedāvāta jauktās realitātes gatavībā. Izmantojot jauktās realitātes 

tehnoloģiju, skolotājiem un studentiem paveras jauns inovatīvs ceļš, kā 

panākt studentu lielāku iesaistīšanos nodarbībās un lielāku to izpratni. 

Piemēram, tā vietā, lai tikai parādītu anatomiskas sirds attēlu plaknē, 

skolotājs var izmantot jauno SMART dokumentu kameru, lai parādītu 3D 

attēlu, kuru var rotēt, tādā veidā apskatot attēloto bildi pilnībā.  

Papildus informāciju par SMART dokumentu kameru un jauktās realitātes 

tehnoloģiju Jūs varat iegūt www.smarttech.com/mixedreality. 

 

•••• Iespēja pieslēgt parasto 

mikroskopu 

•••• Pilnībā integrēta SMART 

Board interaktīvās tāfeles 

programmatūrā 

•••• Varat vadīt dokumentu 

kameru tieši no SMART 

Notebook 10 programma-

tūras 

•••• Fotografē attēlus un saglabā 

tos SD atmiņasSD atmiņasSD atmiņasSD atmiņas kartē 

•••• Savieno TV, mikroskopu, 

interaktīvo tāfeli, PC 

•••• Vienā ierīcē gan skeneris, 

kodoskops, kamera, epidia-

skops 

•••• 5.5.5.5.2222 x optiskais x optiskais x optiskais x optiskais palielinājums 

•••• USBUSBUSBUSB savienojums ar datoru 

•••• Piemērota ērtaiērtaiērtaiērtai pārvietošanai 

•••• 5 gadu5 gadu5 gadu5 gadu garantija 

 

IeIeIeIezzzzīmesmesmesmes:::: 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Att ēla iegūšanas sensors 1/3“ C-MOS 1,39 Mega pikseļi 

Efektīvie pikseļi 1280 (horizontāli) x 1024 (vertikāli) 
SXGA 

Kadru frekvence 30 kadri/sekundē 

Lēcas F = 2.8-3.2, f = 3.86 līdz 20.02 

Optiskais palielinājums 5.2 x 

Digitālais palielinājums 8 x 

Iebūvēts signāla 
pārslēdzējs 

kamera/RGB ieeja 

RGB izeja Mini D-SUB 15p (VGA) 

Video (kompozītais) tulpīte 

Digitālā signāla izeja DVI-D Single Link 

RGB ieeja Mini D-SUB 15p (VGA) 

USB 2.0 B tips 

SD atmiņas kartes slots nodrošina 

Apgaismes spuldze nodrošina (baltā LED tipa) 

Apr īkojums Strāvas adapteris, RGB kabelis, USB 
kabelis, noņemams paliktnis, Image Mate 
programmatūra, Twain DS draiveris, 
lietotāja instrukcija, analogais RGB 
kabelis, magnētiskais lapas fiksators, 
atspīdumu novēršanas plēve (A5 izmērs), 
kameras pārklājs, mikroskopa adapteris 

Izmērs (darba stāvoklī) 350 x 370.5 x 411.5 mm 

Svars 2.9 kg 

Kameras lēca 

Palielinājuma un 
automātiskais fokuss 

Rotējoša galva un roka 

USB pieslēgumvieta 

Kontrolpanelis 

Kompakti saliekams 

Aktivizēt SMART dokumentu kameru 

Izvēlne SMART Notebook programmatūrā 

SpecifikSpecifikSpecifikSpecifikĀcijacijacijacija    SMARTSMARTSMARTSMART    SDC-330    

 
SignSignSignSignĀlu Piesllu Piesllu Piesllu PieslĒgumvietasgumvietasgumvietasgumvietas:::: 
 

Skats no aizmugures 
 

Skats no sāniem 
 


