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MDH-SYSTEM
ul. Bajkowa 5, Lublin
tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235
e mail: info@mdh-system.pl

MINIATUROWA kamera z nagrywaniem na karty micro sd, wyświetlacz LCD
+ zestaw bezprzewodowy 2,4 GHz ACME FCO03
Numer produktu: 3175

Cena promocyjna: 450.00 zł z VAT
890.00 zł z VAT
(365.85 zł netto)

OSTATNI - ZESTAW !!!
Zestaw
Kamera FC03 + zestaw transmisji radiowej 2,4 GHz

Opis produktu

Kamera FlyCamOne – otwiera zupełnie nowe możliwości. Kamera ma konstrukcję modułową: składa się z
podstawy kamery i modułu ekranowego. Możliwość zdjęcia ekranu w celu zmniejszenia wagi. Powstałe w
ten sposób złącze można uzupełnić płytką montażową lub modułem nadajnika 2,4 GHz FCO3 (część
zestawu do transmisji radiowej).
Kamera umozliwia nagrywanie obrazu i dźwięku na karte pamięci micro sd oraz wysyłanie transmisji
audio-video bezprzewodowo.
Charakterystyka

Zdejmowany wyświetlacz TFT
Obrotowa i przechylana głowica kamery
Możliwość zastosowania karty micro SD o pojemności do 8 GB
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W zestawie

FCO3
Materiały montażowe
Kabel USB
Zasilacz
Instrukcja obsługi
Wyposażenie

Zdjęcia: pojedyncze lub seryjne
Filmy (AVI): nagrywanie ciągłe, rozpoznawanie ruchu
Monitor TFT 5 cm
Aktywacja pilotem
Filmy i zdjęcia w pełnej rozdzielczości VGA (640x480 pikseli)
25 zdjęć/s
Zintegrowana funkcja rozpoznawania ruchu
Panel LCD
Możliwość stosowania kart pamięci SD do 8 GB
Ładowanie za pośrednictwem kabla USB
Dane techniczne i specyﬁkacja

Specyﬁkacja

FCO3

Waga

70 g

Wymiary

(DxSxW) 90 x 50 x 15,5 mm

Zestaw do transmisji bezprzewodowych FCOΞ
Opis produktu

Bezprzewodowa transmisja sygnału daje możliwość oglądania obrazu, po podpięciu odbiornika do
monitora/telewizora/wyświetlacza.
Charakterystyka

Zasięg do 100 metrów w terenie otwartym
W zestawie

Moduły przekaźnika i odbiornika
Instrukcja obsługi w j. angielskim
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Wyposażenie

Przekaźnik i odbiornik z wbudowanym akumulatorem Li-Po
Wyjście AV
Transmisja 2,4 GHz
Wym.=iary (szer. x wys. x gł.) 90x45x10 mm
Dane techniczne i specyﬁkacja

Specyﬁkacja

2,4 GHz
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