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Lupa eletrônica intuitiva Topaz PHD, oferece muitos recursos, imagem clara e de alta
qualidade em um design portátil e compacto para transportar para qualquer lugar.

Topaz PHD

Freedom Scientific introduz o Topaz PHD
Uma lupa eletrônica de mesa com a portabilidade de um notebook.
O leve Topaz PHD oferece o conforto e recursos de produtividade de uma

lupa eletrônica de mesa mas é possível carregar como um notebook. Com

auto-focus, área de ampliação panorâmica, controles intuitivos, 5 modos de

cor padrão e 27 modos de cor de auto contraste customizáveis, e máscaras
e linhas de leituras ajustáveis. O novo Topaz PHD oferece a liberdade para

leitura independente e visualização dos detalhes que são importantes em
casa, no escritório, na sala de aula, ou em qualquer lugar que você for.

Leve, desmontável, design portátil;
Escolha o tamanho do monitor: 12 polegadas ou
15 polegadas;
5 modos de cor padrão e 27 modos de cor configuráveis para um total de 33;
Leitura de documento e modo de auto visualização;

Câmera com Auto-foco;
Acima de 9 polegadas de espaço de trabalho para
escrever e trabalhar confortavelmente;
Linha de referência ajustáveis e máscaras para
facilmente manter posicionado e reduzir o brilho;
Função Encontrar para rapidamente diminuir o
zoom, localizar a área desejada, e ampliar novamente;
Leitor de cartão SD para rapidamente armazenar
imagens;
Conectividade de cabo USB PC quando utilizado
com o software GEM®.

Garantia					

Altura / Largura / Profundidade		
					

Medidas

Qualidade de Imagem Brilhante que é fácil de ler
em todos os níveis de ampliação até 30 vezes em
um monitor de 15 polegadas (até 24 vezes em
uma tela de 12 polegadas);

Geral

Caracteríticas Técnicas
1 ano

Monitor de 12”: 34.3 cm / 31.7 cm / 6.1 cm
Monitor de 15”: 34.3 cm / 40.6 cm / 6.1 cm

Peso					
Monitor de 12”: 3.8 kg sem bateria
						
4.3 kg com bateria
					
Monitor de 15”: 4.3 kg sem bateria
					
4.7 kg com bateria
Área de trabalho embaixo da câmera		
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Modo de Cores Padrão				
						
						
						
						
						
						

Cor cheia
Preto no amarelo
Branco no preto
Cor cheia de alto contraste
Amarelo no azul
Amarelo no preto
+27 programáveis

Comunicação

Monitor de 12”: 1.7x até 24x
Monitor de 15”: 2.1x até 30x

Padrão					
					
					
					

Conectividade com o PC
Câmera de auto-visualização
Leitor de cartão SD
Mala de Transporte

Câmera					

14 MP Sensor					

Elétrica

Ampliação					
						

Voltagem de entrada			

100-240V AC (tomada de parede simples)

Frequência				

50-60 Hz

Opcional

Capacidades de Ampliação
e cores de contraste

Características Técnicas

Mesa XY
Pacote de bateria íon-lítio
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