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Mikroskop BB5 z kamerą USB i oświetleniem LED

Mikroskop BB5 z kamerą USB i oświetleniem LED jest znakomitym urządzeniem o standardowym 20x powiększeniu dla

elektroników, warsztatów, geologów, jubilerów. Zastosowanie o wiele lepszej kamery powoduje brak jakichkolwiek opóźnień

wyświetlanego obrazu jak to miało miejsce w mikroskopach Tornado. Ponadto rzeczywista instalacja kemery niweluje

niedogodność, jaka występowała w Tornado tj. przesunięcie elementu w prawo powodowała przesunięcie na ekranie w lewo

Połączenie tego mikroskopu z kamerą sprawdza się w serwisach GSM, jak również w warunkach domowych. Dołączona

cyfrowa kamera USB umożliwia robienie zdjęć i filmów obserwowanym obiektom. Zdjęcia takie można potem dowolnie

edytować, udostępniać innym osobom i wysyłać przez internet. Jest to tania alterantywa dla profesjonalnych mikroskopów

stereoskopowych.

Kliknięcie na zdjęcie otwiera powiększenie w nowym oknie

                       

Dane techniczne:

wbudowane oświetlenie diodami LED

rejestracja 30kl/s czyli brak jakichkolwiek opóźnień przy pracy z BB5

kamera zainstalowana w połóżeniu rzeczywistym tj. przesunięcie w prawo powoduje także na ekranie przesuwanie prawo

powiększenie w skompletowaniu standardowym 20x

stolik płaski z łapkami do mocowania preparatu

Kamera USB PC 320x480 piksela - dzięki temu oglądasz obraz na monitorze w czasie rzeczywistym

Zastosowanie:

- podpinanie testpintów podczas unlocka Nokia BB5 za pomocą urządzeń takich jak: , Advance BB5 Box, MT-Pro, MT-Lite, BB5

Box, Dejan Box, DK Box etc

- zaprojektowany specjalnie do podglądu punktów testowych na płytach główych w telefonach

- precyzyjne lutowanie

- sprawdzanie przewodności ścieżek na płytach główynch telefonów

- idealne nacinanie ścieżek dzięki dużemu powiększeniu

- wyrównywanie (poprawianie) wylutowanych układów bez naruszenia innych układów.
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.
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