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WIZUALIZERY

VD Vi5000
Parametry techniczne: Matryca: 1/3” CMOS 2 Mpx, 
Rozdzielczość: SXGA (1280x1024);  Odświeżanie 12/22 FPS; 
Obszar skanowania: 297x210 mm (A4);  Zoom: 9x optyczny, 
12x cyfrowy; Fokus: Automatyczny/ ręczny; Oświetlenie 1x 
LED; Waga: 1,8 kg; Zasilanie: DC 12V; Pilot 

Funkcje: Nagrywanie wideo; Wbudowana pamięć; Balans 
bieli: automatyczny/ ręczny; Obracanie obrazu 90, 180, 270; 
Lustrzane odbicie; Zrzut ekranu; Tryb tekstowy; Pozytyw/ 
Negatyw 

Porty: VGA In/out; USB-b x1; Slot kart SD

Parametry techniczne: Matryca: 1/3” CMOS 2 Mpx; 
Rozdzielczość: VGA: XGA/SXGA ; HDMI: 720P/1080P; 
Odświeżanie 30 FPS; Obszar skanowania: 297x210 mm 
(A4), Zoom: 9x optyczny, 20x cyfrowy; Fokus: Automatyczny/ 
ręczny; Oświetlenie 1x LED; Waga: 1,8 kg; Zasilanie: DC 12V; 
Pilot

Funkcje: Nagrywanie wideo; Wi-fi; Wbudowana pamięć; 
Balans bieli: automatyczny/ ręczny; Obracanie obrazu 
90,180,270; Lustrzane odbicie; Zrzut ekranu; Tryb tekstowy; 
Pozytyw/ Negatyw

Porty: MIC In; VGA Out; HDMI Out; USB-a x1; USB-b x1; Slot 
kart SD

VD Vi5500

VD Vi5100
Parametry techniczne: Matryca: 1/3” CMOS 5 Mpx, 
Rozdzielczość: VGA: XGA/SXGA; HDMI: 720P/1080P; 
Odświeżanie 25 FPS; Obszar skanowania: 420 x 297 mm (A3); 
Zoom: 10x(2x bez zniekształceń, 5x cyfrowy; Fokus: 
Automatyczny/ ręczny; Oświetlenie 1x LED; Waga: 1,3 kg; 
Zasilanie: DC 5V; Pilot

Funkcje: Nagrywanie wideo; Wbudowana pamięć; Balans 
bieli: automatyczny/ ręczny; Obracanie obrazu; 90,180,270; 
Lustrzane odbicie; Zrzut ekranu; Tryb tekstowy; Pozytyw/ 
Negatyw

Porty: VGA In/out; MIC In; HDMI Out; USB-a x2; USB-b x1; Slot 
kart SD

VD Vi8200
Parametry techniczne: Matryca: 1/3” CMOS 8 Mpx; 
Rozdzielczość: VGA: XGA/SXGA ; HDMI: 720P/1080P; 
Odświeżanie 30 FPS; Obszar skanowania: 420 x 297 mm 
(A3); Zoom: 10x(2x bez zniekształceń, 5x cyfrowy; Fokus: 
Automatyczny/ ręczny; Oświetlenie 1x LED; Waga: 1,3 kg; 
Zasilanie: DC 5V; Pilot

Funkcje: Nagrywanie wideo; Wbudowana pamięć; Balans 
bieli: automatyczny/ ręczny; Obracanie obrazu 90,180,270; 
Lustrzane odbicie; Zrzut ekranu; Tryb tekstowy; Pozytyw/ 
Negatyw

Porty: MIC In; VGA Out; HDMI Out; USB-a x1; USB-b x1; Slot 
kart SD
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WIZUALIZERY
VD electronics Vi5500

Aplikacja do robienie przypisów
Aplikacja pomaga w pisaniu, robieniu adnotacji i zaznaczaniu treści 
na obrazach przechwyconych przez kamerę.
Nagrywanie w jakości full HD
Wizualizer umożliwia bezpośrednie nagrywanie plików wideo w 
jakości full HD 1080P bez użycia komputera.

Multimedialna Podstawa
Za pomocą wizualizera nauczyciele mogą bezpośrednio odczytywać 
obrazy lub pliki multimedialne bez użycia komputera, co sprawia, że 
nauczanie staje się prostsze niż kiedykolwiek.
Elastyczna „gęsia” szyja
Za pomocą dodatkowego adaptera, wizualizer można podłączyć do 
mikroskopu,co umożliwia badanie obiektów znajdujących się pod 
mikroskopem na dużym ekranie.
Bezprzewodowa transmisja obrazu.
Użytkownik może wybrać obraz z jakiegokolwiek połączonego 
komputera lub tabletu i poprzez sieć Wi-fi wyświetlić go na 
podłączonym ekranie.  Przez sieć wi-fi można również przesłać obraz 
z kamery wizualizera na wszystkie podłączone komputery lub tablety.
Interaktywne przypisy
Oprogramowanie do robienia przypisów umożliwia użytkownikom 
znajdującym sę w zasięgu sieci Wi-fi podłączonej do wizualizera na 
jednoczesne robienie opisów.
Wizualizer pozwala użytkownikom połączonym z komputerem lub 
tabletem na wykorzystywanie wszystkich funkcji aparatu za pomocą 
pilota z dowolnego miejsca w klasie/ Sali konferencyjnej.
Połączenie z ekranem/ monitorem dotykowym
Wizualizer można podłączyć do ekranu za pomocą kabla HDMI/VGA. 
Pozwala to wykorzystać funkcje panelu dotykowego ekranu/ 
monitora takich jak: powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie 
wyświetlanego z wizualizera obrazu. 

VD electronics Vi5000

Elastyczna „ gęsia” szyja, Wejście USB, Funkcja Plug and play.
Przystosowany do pracy z mikroskopem poprzez dodatkowy 
adapter

Elastyczna „gęsia” szyja
Za pomocą dodatkowego adaptera wizualizer może zostać 
podłączony do mikroskopu, co umożliwia badanie znajdujących 
się pod mikroskopem obiektów na dużym ekranie.
Połączenie z ekranem/ monitorem dotykowym.
Wizualizer można podłączyć do dotykowego ekranu/ monitora 
za pomocą kabla HDMI/VGA. Pozwala to wykorzystać funkcje 
panelu dotykowego ekranu/ monitora takich jak: powiększenie, 
zmniejszenie, przesuwanie wyświetlanego z wizualizera 
obrazu.
Bezprzewodowa transmisja obrazu.
Użytkownik może wybrać  obraz z jakiegokolwiek połączonego 
komputera lub tabletu i poprzez sieć Wi-fi wyświetlić go na 
podłączonym ekranie.  Przez sieć wi –fi można również przesłać 
obraz z kamery wizualizera na wszystkie podłączone komputery 
lub tablety.
Interaktywne przypisy
Oprogramowanie do robienia przypisów umożliwia 
użytkownikom znajdującym się w zasięgu sieci Wi-fi 
podłączonej do wizualizera na jednoczesne robienie opisów.
Wizualizer pozwala użytkownikom połączonym z 
komputerem lub tabletem na wykorzystywanie wszystkich 
funkcji aparatu za pomocą pilota z dowolnego miejsca w 
klasie/ Sali konferencyjnej.
Połączenie z ekranem/ monitorem dotykowym
Wizualizer można podłączyć do ekranu za pomocą kabla 
HDMI/VGA. Pozwala to wykorzystać funkcje panelu 
dotykowego ekranu/ monitora takich jak: powiększanie, 
pomniejszanie, przesuwanie wyświetlanego z wizualizera 
obrazu.

Zestawy do prezentacji
Wizualizer zwany również kamerą dokumentową to proste w obsłudze urządzenie, które umożliwia pokazywanie dowolnych 
przedmiotów lub dokumentów w powiększeniu, wykorzystując w tym celu projektor lub monitor. Wykorzystując podświetlarkę możliwe 
jest również wykorzystanie wizualizera jako tradycyjnego rzutnika folii. Wizualizery idealnie nadają się do współpracy z mikroskopem. 
Wystarczy jeden mikroskop i wizualizer aby uczniowie w całej klasie mogli omawiać pokazywane obiekty.

To jeszcze nie koniec! Wizualizer nagrywa obraz jak również transmituje na żywo, dzięki czemu można pokazać żywe stworzenia w ruchu, 
zademonstrować jakąś czynność, nagrać całą lekcję czy pokaz, a także przeprowadzić wykład przez Internet. Filmy powstałe za pomocą 
kamery dokumentowej można bez problemu zapisać w pamięci komputera. Oprogramowanie do wizalizerów daje również możliwość 
przesyłanie zdjęć czy filmów na serwisy takie jak Facebook, YouTube czy Dropbox - co jeszcze bardziej ułatwia dostęp do nich np. dla osób, 
które nie mogły zjawić się na zajęciach. Oprogramowanie za pośrednictwem dołączonych interaktywnych narzędzi pozwala również nanosić 
notatki, zakreślać i zaznaczać ważne elementy w trakcie prowadzonej prezentacji. 

VD electronics Vi5100

5 Megapixeli
Wysokiej rozdzielczości matryca 5 Megapikseli 
zainstalowana w kamerze dokumentowej rejestruje z dużą 
dokładnością skany dokumentów, obiektów 3D z 
uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów jak również 
umożliwia płynny zapis obiektów znajdujących się w 
ruchu.
25 FPS
Doświadcz krystalicznie czystych, bez jakichkolwiek 
rozmazań z wiernym odzwierciedleniem kolorów, 
prezentacji obiektów ruchomych dzięki wysokiej 
rozdzielczości FULL HD 1080p i rzeczywistemu 
odświeżaniu z prędkością 25 klatek / sec.
Adnotacja na obrazie
Opisywanie, nanoszenia notatek, zaznaczeń, zakreśleń 
bezpośrednio na wyświetlanym obrazie. Możliwość zapisu 
i archiwizacji obrazów z naniesionymi uwagami.
Wysoka rozdzielczość wyjściowa
Dzięki rozdzielczości wyjściowej HD 1080p kamera 
zapewnia  wysoką krystalicznie  czystą  jakość 
wyświetlanego obrazu. 
Szybkie nagrywanie
Kamera umożliwia rejestrowanie / nagrywanie plików 
wideo i audio w zainstalowanej wewnątrz 2GB pamięci za 
pośrednictwem naciśnięcia jednego przycisku w pilocie.
Szeroki obszar skanowania / fotografowania
Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego 
obiektywu, wizualizer  umożliwia skanowanie i 
fotografowanie dużych obszarów (otwarte książki, mapy, 
obiekty 3D) do formatu A3 (11” x 17”) włącznie. 

Model Vi5100 pozwala użytkownikowi na wyświetlanie 
obrazu Full  HD bezpośrednio  na  monitorze 
interaktywnym z  dotykowym panelem poprzez złącze 
HDMI lub VGA. Użytkownik  może dodatkowo 
wykorzystać panel dotykowy z funkcją obsługi gestów, w 
celu powiększania i pomniejszania, obracania lub 
przesuwania wyświetlanych obiektów / obrazów.

VD electronics Vi8200

8 Megapixeli
Wysokiej rozdzielczości matryca 8 Megapikseli 
zainstalowana w kamerze dokumentowej rejestruje z 
dużą dokładnością skany dokumentów, obiektów 3D z 
uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów jak 
również umożliwia płynny zapis obiektów znajdujących 
się w ruchu.

30 FPS
Doświadcz krystalicznie czystych, bez jakichkolwiek 
rozmazań z wiernym odzwierciedleniem kolorów, 
prezentacji obiektów ruchomych dzięki wysokiej 
rozdzielczości FULL HD 1080p i rzeczywistemu 
odświeżaniu z prędkością 30 klatek / sec.
Adnotacja na obrazie
Opisywanie, nanoszenia notatek, zaznaczeń, zakreśleń 
na wyświetlanym obrazie. Możliwość zapisu i 
archiwizacji obrazów z naniesionymi uwagami.
Wysoka rozdzielczość wyjściowa
Dzięki rozdzielczości wyjściowej HD 1080p kamera 
zapewnia wysoką krystalicznie czystą jakość 
wyświetlanego obrazu. 
Szybkie nagrywanie
Kamera umożliwia rejestrowanie / nagrywanie plików 
wideo i audio w zainstalowanej wewnątrz 2GB pamięci 
za pośrednictwem naciśnięcia jednego przycisku pilota.
Szeroki obszar skanowania / fotografowania
Dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego 
obiektywu, wizualizer umożliwia skanowanie i 
fotografowanie dużych obszarów (otwarte książki, mapy, 
obiekty 3D) do formatu A3 (11” x 17”) włącznie. 

Model  Vi8200 pozwala  użytkownikowi  na 
wyświetlanie obrazu Full HD bezpośrednio na 
monitorze interaktywnym z  dotykowym panelem 
poprzez złącze HDMI lub VGA. Użytkownik może 
dodatkowo wykorzystać panel dotykowy z funkcją 
obsługi gestów, w celu powiększania i pomniejszania, 
obracania lub przesuwania wyświetlanych obiektów / 
obrazów.


