
 

Визуален презентатор или визуализатор , документната камера е идеално допълнение 

към всяка класна стая. Тя е устройство—камера за заснемане на изображения в реално 

време, за да може да споделите с голяма аудитория физически или онлайн. Имате 

възможност да свържете камерата към вашия компютър и да предавате на живо с 

помощта на видеоконферентна програма ZOOM, Webex. Meet и т.н или ако сте в учебна 

стая да свържете камерата с компютър и проектор, за да виждат всички .. но може да 

свържете камерата директно към интерактивен дисплей и да работите направо върху 

изображението. 

Чрез документната камера вие имате възможност да покажете на присъстващите, това 

върху което работите в момента - дву-, или триизмерни обекти. Независимо дали 

работите от дома, или в класна стая, документната камера ви предоставя 

възможността да покажете в реално време, това което искате да споделите—учебник 

или тетрадка в която пишете, картина която рисувате, експеримент който правите и 

изобщо всичко и това да го споделите. 

Визуализаторите или документните камери разполагат с гъвкаво рамо, с помощта на 

което могат да се позиционират върху обекта и да показват това което сте решили да 

споделите—страница в учебник, тетрадка в която пишете или нанасяте корекции и др. 

Благодарение на документните камери може да направите своя урок или презентация 

достъпна и разбираема за всички.  

     

 
 
 



Представяме Ви най-бюджетния представител на документни камери с 
марка Optoma:  
 
Документната камера Optoma DC350 разполага с: 
 
5MP камера; 
Native XGA и поддържа 1280 x 720; 
5x оптично увеличение / 8x цифрово увеличение; 
Включване чрез USB или захранване; 
F3.5-3.7 фиксирана бленда на лещата; 
Честота на кадрите от 30 кад /с; 
SDHC (макс. 32 GB); 
Вграден микрофон; 
Вграден високоговорител; 
 

 
DC350 се характеризира с 5-мегапикселова камера, 40-кратно увеличение и запис в 30 fps . (с пълна 
разделителна способност), което ви позволява да получавате изображения с изумително качество и да 
показвате неща, незабележими за човешкото око. 
Използвайте снимки и записи от вградената камера, за да обогатите своите презентации и уроци - с 
Optoma DC350 става изключително лесно. Можете също така да ги запишете в компютър или памет за 
лаптоп с помощта на USB порт или да ги запишете на SD / SDHC карта за бъдеща употреба. 

Лесна употреба 
Optoma DC350 е много лесен за използване и не изисква досадно запознаване с принципите на 
работа. Просто включете камерата на устройството, свържете го към проектора и сте готови. За разлика 
от много визуализатори, Optoma DC350 има и контроли върху корпуса на устройството, така че дори 
когато дистанционното управление се изгуби някъде, няма да има проблем с попълването на 
презентацията.  

Невероятно качество на изображението 
Вижте повече подробности с 5 MP камера и пълна резолюция 720p. Мощното 40-кратно увеличение 
позволява извличане на малки детайли. 
Видео при 30 fps с пълна разделителна способност ви позволява да заснемате невероятни изображения 
и ефективно и ефективно да обогатявате съдържанието на презентацията. 
 



  
Изключително гладко изпълнение видео 
 
30 кадъра филм в секунда при пълна резолюция . 
Видео пълен -motion 30 кадъра в секунда 
 
Incredible качество на изображението и производителност видео спомага за ефективно привличане 
на вниманието на аудиторията . 

 

Директен запис на SD карта - до 32 GB 
Устройството ви позволява лесно да запазвате снимки и видеоклипове директно на SD / SDHC 
картата. Възпроизвеждайте своята мултимедия в бъдеще без да свързвате компютър или лаптоп. 
Изображенията могат да бъдат запазени в разделителна способност: 0.8 MP, 2 MP, 5 MP или 12 MP. Във 
всеки вариант те поддържат максимална течливост и качество. 

 

Размери на файла:     

0.8 MP 1024 х 768 196KB 

2MP 1600 x 1200 463KB 

5-мегапикселова 2560 x 1920 1.22MB 

12MP 3968 x 2976 1.64MB 

Smart DC софтуер 



Софтуерът Smart DC ви позволява незабавно да споделяте изображения директно от вашия компютър 
или лаптоп. Всичко, което трябва да направите, е да свържете визуализатора с USB кабел. Smart DC има 
функцията да прави бележки и пояснения директно върху показаното съдържание. Освен това можете 
да се свържете с друго училище или конферентна зала, използвайки Skype и да представяте съдържание 
от разстояние до аудитория, която е на няколко километра. 

 

Фиксирана бленда на обектива f / 3.5 - 3.7 
Предимството на фиксираната бленда на лещите е, че голямо количество светлина навлиза в лещата, 
независимо от фокусното разстояние. Благодарение на това изображенията са изразителни дори при 
ситуация при слаба осветеност. 

Заснемете това и запазете 
Понякога е необходимо да заснемете това, което камерата вижда в момента. Визуализаторът Optoma 
DC350 ви позволява лесно да направите това - просто натиснете бутона "SNAP" и снимката или 
видеоклипът ще бъдат записани директно на SD картата. За сърфиране на медии може да се използва 
специален бутон за сърфиране 

Гъвкаво рамо на камерата 
Изключително гъвкаво рамо на камерата, инсталирано на т.нар "гъша шия" е проектирана така, че да 
може да се адаптира към вашите собствени нужди. Можете да увеличите или намалите, за да заснемете 
перфектни изображения. 

 

Картина в картина, улавяне, замразяване, въртене, обръщане 
Можете да "замразите" изображението или да сравните елементи с помощта на функцията Картина в 
картина . Вграденият микрофон ви позволява да подобрите видеозаписите си, за да обогатите 
допълнително презентациите си. Разгърнете творчеството си в прехвърлянето на знания и информация. 
 



Екологично LED осветление (3-кратна яркост) 
Екологично чиста LED технология 
 Понякога допълнително осветление е полезно при представянето . DC350 използва екологично чисти, 
енергоспестяващи светодиоди , които не генерират топлина и не съдържат живак. Благодарение на това 
няма страх, че потребителят е в опасност, например изгаряне при случайно докосване на 
осветлението. Светодиодите имат 3 нива на яркост , което увеличава гъвкавостта на цялото устройство. 

Захранване с USB 
DC350 може да се захранва чрез USB кабел, ако в момента нямате достъп до захранване. Това ви 
позволява да използвате визуалния презентатор, където достъпът до контакта е труден и елиминира 
необходимостта от множество кабели. 
Също така е по-лесно да настроите оборудването, тъй като потребителят не зависи от близостта на 
контакта или необходимостта от удължителен кабел. Освен това визуализаторът и компютърът са по-
мобилни и могат лесно да се пренареждат по време на клас или презентация. 
 

 


