Enkel medicinsk
bildhantering

MediCap® USB300
MediCap USB300 är den mest
lättanvända medicinska samt billigaste
HD-inspelningsapparatur som finns

Medicinsk videoinspelare
med högdefinition
Spelar in HD-videor från ditt endoskop, artroskop, din
kirurgiska kamera, ultraljud, etc. Sparar till en intern
hårddisk, extern USB-hårddisk eller nätverkshårddisk.

Intuitiv användning
Den är så enkel att använda, så de flesta använ-

på marknaden. Du kan spela in upp till

dare inte ens behöver titta i bruksanvisningen.

två veckors HD-videor på den interna

Koppla in den bara och sätt igång. Du kommer att

hårddisken eller direkt på en praktisk

spela in videor redan efter några minuter efter att

USB-flash-hårddisk. Nu kan du göra

du har öppnat lådan.

enkla och billiga HD-videoinspelningar –

Medicinskt klassificerad

utan att behöva använda DVD-diskar.

Med dess metallhölje och vattentåliga
frontpanel, är USB300 byggd för att kunna
tåla det dagliga bruket i OR och den är så
kompakt att den passar på alla vagnar.

Kraftfulla funktioner
kompatibel – mångsidig – billig

MediCap® USB300-specifikationer1
Funktion

Intern hårddisk

Tangentbord

Lagrar mer än en veckas HD-

Mata in patientdata för

videor – eller använd en praktisk

att organisera dina bilder

extern USB-flash-hårddisk

och videor (valfritt)

Hölje
LCD-monitor
Knappar
Videoupplösning
Inspelningsformat
Videoanslutningar

Nätanslutning

Fotpedal

Omvandla din USB300

Anslut till ditt endoskops

till en kartlagd hårddisk

utlösare eller till en

på ditt nätverk

fotpedal (valfritt)

Nätverk
Intern lagring
Extern lagring
USB-support
Utskriftssupport
Fotreglage/
utlösare
Konstruktion
Miljöstandards

Ström

Anslutningar

Säkring
Certifiering

Uppsättning

Även tillgängligt...

Spelar in videor och stillbilder i HD från
medicinska videokällor till en intern
hårddisk, extern USB-hårddisk eller
nätverkshårddisk.
Fårat metallhölje med stöttålig frontpanel
i plast
2 1/2”, komplett färgåtergivning (används
endast för videobekräftelse och navigering,
ej för diagnos)
Förseglat membran, vattentåliga
HD: 1080p, 1080i, 720p / SD: PAL, NTSC
Videor: H.264 / MPEG4
Bilder: JPG, TIFF, BMP, DICOM
Ingång: DVI (RGB via adapter),
HD SDI, S-Video, komposit
Utgång: DVI (RGB, VGA via adapter)
RJ45 10/100/1000 Ethernet
Intern hårddisk, 320 GB
USB-fl ash-hårddisk, USB-hårddisk,
nätverkshårddisk
USB 2.0, snabbhastighet,
1 frontanslutning, 2 bakanslutningar
Sony UP-DR80MD medicinska färgskrivare
3.5 mm miniuttag (en för stillbildsinspelning,
en för videoklipp). Kompatibla med
standardfotreglage (medföljer ej) och
kamerautlösare med sluten kontakttyp.
Storlek: 240 x 211 x 63 mm / 9.5 x 8.3 x 2.5”
Vikt: 1.8 kg / 3 lb 15 oz
Bruk: omliggande temperatur - 20° till + 40° C,
lufttryck 700 till 1060 hPa, fuktighetsgrad
30 till 75 % (icke-kondenserande)
Förvaring och transport: omliggande
temperatur - 40° till + 85° C,
lufttryck 700 till 1060 hPa, fuktighetsgrad
0 till 93 % (icke-kondenserande)
AC 100-240 V, 50/60 Hz 25 W,
3-stifts AC-uttag
1 A 250 V
CE 93/42/EEC, IEC 60601-1:2005,
ANSI/AAMI ES60601-1:2005,
CAN/CSA C22.2 No.60601-1:2008,
E361228, FCC Part 15, FDA Class 1,
RoHS, PSE, GOST-R
MediCap USB300, USB-flash-hårddisk,
videokablar, elkabel, bruksanvisning
1 Dessa specifikationer kan ändras utan förbehåll.

MediCap® USB200
Har liknande funktioner som USB300, men
är ännu billigare och tillverkad för kirurger
som endast behöver standarddefinition.
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