Κendinden emniyetli kamera

Κendinden emniyetli kamera
« Tehlikeli alanlarda resim ve video çekimi için devrim niteliğinde kamera. »
İkinci kamera

Ortam sensorü
Ön kamera
Yakınlık sensörü

Flash & Video ışığı
Ana kamera

Zone 1

Stereo Mikrofon

Ekran

Güç ve Ses düğmeleri

Sağlam
alüminyum gövde

Gorilla Cam

FlipScapeTM

Yüksek Performans

Dual Band Wifi

Hoparlör

Navigasyon tuşları

Sağlam/Su geçirmez

Audio Jack
Micro USB

Tehlikeli alanlardaki işlerinizde kullanacağınız hafif ve kolay kullanılır bir HD kamera
mı arıyorsunuz? Bu kendinden emniyetli dijital kamera ile başka kameraların gidemediği yerlerde birinci sınıf ve yüksek çözünürlüklü foroğraflar çekersiniz.

Yüksek görünütleme

Gravity X kendinden emniyetli kamera, ATEX ve IECEx Zone 1 ve Zone 2, aynı zamanda CSA Class 1, Zone 1 (ABD ve Kanada için) onaylıdır. Gravity X, 8 adet Mpix
HD imaj sensörü, çok güçlü LED ışık ve günışığında okunabilen ekran, eldivenle
kullanıma uyumlu dokunmatik fonksiyon ve HD video kayıt yapabilme özelliklerine
sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI

ÖZELLİKLER

YARARLARI

SPESİFİKASYONLAR

Petrol ve Gaz

Üç adet HD kamera

düşük ışık/karanlıkta kullanım

8 Mpix Full HD imaj sensörü

Petro-kimya

Güçlü LED ışık

PC ye kolay medya transferi

4.3" günışığında okunabilen ekran

Madencilik

Eldvenle kullanılabilir

Özel kamera tuşu

Su geçirmez, IP 68

İlaç

Hafif & kullanıcı dostu

Medyayı hemen izleme imkanı

Wi-Fi & Bluetooth

KULLANICI DOSTU - YÜKSEK KALİTE

SAHADAKİ ARKADAŞINIZ

Full HD 1080 p video ve 8 Mpix resim çekme, yüksek kalite optik ve super fast zoom
aile auto focus gibi özellikler,Gravity X kamerayı çok güçlü bir ürün yapan özelliklerden bazıları. Ürün tehlikeli alanlarda yüksek kalitede sabit görüntü, ses ve video
kaydı yapıp bunları hemen bir ağ veya bilgisayara yükleyebilir. Kamera ayrıca yüksek
kapasiteli batarya, hızlı auto focus lens ve yüksek çözünürlüklü imaj sensörüyle
teçhiz edilmiştir. Kamera son derece hafif hassas imaj sensörü ve güçlü LED ışığına
sahip olup karanlık ve kapalı yerlerde bile harika görüntü alır. Gravity X kendinden
emniyetli kamera, Xcorder EX4000 kameranın yerini almaktadır.

Sağlam ve Ex onaylı ürünler daima düşük performans, eski teknoloji ve kaba
şekillerle anılmıştır. Bunu değiştirmek istedik! Müşterilerimiz, tüketici ürünlerindeki
aynı performans ve şekli güçlendirilmiş cihazlarında da görmek istediklerini söylediler. Ayrıca başka kameralard olmayan bazı özellikler de istediler, biz de gerçekleştirdik! Örneğin, standby konumundan fonksyiona geçiş süresi sadece 0,5 saniye olup,
özel kamera tuşu sayesinde kullanıcı hızlı ve kolay biçimde resim çekebilir. Daha
kolay erişim ve düşmeye karşı emniyet açısından kamera ayrıca sağlam bir kayışa
sahiptir.

VIDEO VE RESİM ODAKLI

ÇİFT BATARYA KAPASİTESİ

Kamerayı tasarlarken batarya ömrü, sağlamlık, günışığnda okuma ve kamera
performansının çok önemli olduğu zorlu endüstriyel ortamları dikkate aldık.
Ürünün profesyonel derecede fotoğraf çekmesini sağlamak için özel bir kamera tuşu
eklemeye karar verdik. Buton iki aşamalı olup DSLR kameralardaki gibi, AE parametreleri tuşa tam basmadan önce ayarlanmaktadır.

şekle sahip cihazda en iyi performansı sağlamak için gelişmiş teknoloji ile donatılmıştır. Verimli işlemciler güç tüketimini azaltır. Depolama batarya kapasitesi
diğer cihazlara oranla iki katıdır. 3000 mAh depolama bataryası kesintisiz çalışmayı
garanti etmektedir.

BİRÇOK KAMERA UYGULAMALARI MEVCUTTUR

Gravity X, çevreden dolayı maruz kalacağı nerdeyse tüm zorluklara karşı dayanacak
şekilde sağlamlaştırılmıştır. Darbe, düşürme, toz, korozyon ve suya karşı dayanıklı
olup aşırı ısılara karşı dirençlidir. Özel yüzey yalıtımlı gorilla cama sahiptir. IPS ekran
yüksek renk hassaslığı ve doğrudan günışığnda bile kolayca okunabilir.

Gravity X birçok farklı kamera uygulamaları ile gelmekte olup çok sayıda uyguamalar
app mağazalarında mevcuttur. Böylece kullanıcı, kamerayı isteğine özel hale getirip
daha çok kullanım moduna sahip olur. Örneğin, imajların uzaktan çekilmesi, zamanlı
görüntü, manzara çekii, gecikem ve daha birçok uygulamaya erişebilirsiniz.

FLIPSCAPETM
Neden birçok mobil videonun Youtube penceresinde ekranın ortasında dar bir şeritte
gösterildiğini merak ediyor musunuz Bunun nedeni; insanlar video çekmi yaparken
telefonlarını tek elle tutmak ister. Flipscape bu sorunu çözüyor. Portre mi yoka Manzara modu mu? Gravity X için fark etmez. Resimler, cihazı nasıl tutarsanız tutun
doğru şekilde görüntülenir. Gravity X, ana kameraya göre 90 derece dönük olan
ikinci kameraya geçer. Böylece manzara videolarını tek elle çekebilirsiniz.

ERGONOMIK ÖZELLIKLER
Gravity X son kullanıcılarla işbirliği yapılarak ve tehlikeli alanlarda kullanılan mobil
cihazlardaki 13 yıllık deneyime dayanarak geliştirilmiştir. Öncelikle, kamera eldivenle kullanılabilir dokunmatik ekrana sahiptir ve ağırlığı sadece 290 gramdır, böylece
kamera her türlü ortamda kullanılabilir. Şekli ise son derece çekicidir, tek ele ve
normal cebe rahatça sığmaktadır. Kamera ayrıca dünya'da ilk defa, FlipScapeTM
özelliği ile sunulmaktadır.

MADDELERE BAĞIŞIKLIK

ALÜMİNYUM GÖVDE
Gravity X gövdesi monoblok olarak üretilmiştir. Birinci sınıf Norveç alüminyumu uzun
ömürlü bir ürün kalitesi sağlamaktadır. Açık deniz çalışanları ile işbirliği yapılarak
tasarlanırken Norveç'teki PIXAVI tarafınca tasarlanmış olan Ex onaylı ürünlerin
deneyiminden yararlanılmıştır.

ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ
Tartışmasız olarak, Andoid günümüzde lider mobil işletim sistemidir.Android yükek
performanslı medya çerçevesi ve kullanımı kolay sezgisel arayüzler sunmaktadır.
İşletim sistemi hızlı, yaygın ve kişiye özel hale getirilebilmektedir. Android kolayca
güncellenir, güvenli uzun yıllar kullanılacak bir sistemdir. Kişiye özel uygulamalar ve
yeni fonksiyonlar sunan uygulama geliştiricilerinin sayısı da günden güne artmaktadır. Ayrıca çeşitli app mağazalardaki çok sayıda katma değer sağlayan uygulamaya erişiminiz olacaktır. Gravity X, Impact X modelinin basitleştirilmiş bir versiyonu
olup 3G mobil radyo ve SIM kartı yoktur, dolayısıyla fiyatı daha hesaplıdır Kameray
mini tablet olarak tanımlamak yanlış olmaz çünkü bir Android tablet fonksiyonlarının
aynısını sunmaktadır. Gravity X bir SIM-card yuvasına sahip değildir, böylece cep
telefonunun yasak olduğu yerlerde kullanılabilir.

Onaylar

Teslimat kapsamı

Patlamaya karşı koruma

Şarj

USB

Görüntü transferi

Görüntü transferindeki standart yazılımlar
1 yıl donanım garantisi

ATEX

II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb

IECEx

Ex ib op is IIC T4 Gb

Garanti

CSA (CAN/CSA)

Class I, Ex ib IIC T4 Gb

Kullanıcı kılavızı

Hızlı kılavuz

CSA (ANSI/UL)

Class I, AEx ib IIC T4 Gb

Ürün kutusu

Ürün kutusu, özel şekilli köpük dolgulu

Kablosuz

CE, FCC ve IC

Ölçü ve Ağırlık

G.T.İ.P.

8525.80.0035

Ölçü

150 mm x 65 mm x 12 mm

Menşe Ülke

«Norveç'te üretilmiştir»

Ağırlık

290 g (10 oz)

Çalışma ısısı

Ekran - Dokunmatik

Çalışma ısısı

-20 °C / +45 °C

Ekran ölçüsü

4.3 inch Retina ekran

Depolama ısısı

-40 °C / +60 °C

Çözünürlük

480 x 800 pixel

Video & Görüntüleme

Parlaklık

Direkt günışığında okunabilen ekran

Video kalitesi

Full HD video (1080 p, 30 fps)

Dokunmatik

Eldivenle kullanılan kapasitif dokunma

Görüntüleme

8 megapixel sabit görüntüler

Cam

Gorilla cam (IP 68)

Görüntü yakalama

Özel kamera tuşu

Butonlar

On/Off, Ses, Kamera, Android

Video codecs

H.264/AVC codec

Uygulamalar

Zoom

4x

HD Video Collaboration

SIPIDO

Bellek

16 - 32 GB

Yönetim Çözümü

Collaboration Suite

Sağlamlık

Browser

Full blown HTML5

Darbe

2 Joule darbeye dayanıklı

Belge Görüntüleme

PDF ve Office belgeleri

Düşürme

2 metreye kadar düşmeye dayanıklı

ERP

ERP sistemlerine uyumlu

Su geçirmezlik

IP 68 suya dayanıklı

Apps

1.3 Million ve daha fazlası Google Play'de

Gövde

Tek parça Alüminyumdan üretilmiştir

Ergonomi

Bağlantı

kapaklı USB

Resim yakalama

Flipscape™: tek elle videografi

Ekran

2 mm Gorilla cam

Kire dayanıklı

Kamera camı ve ekranda anti çamur koruma

Dkunmatik ekran

Eldivenle kullanılabilir, neme dayanıklı

Audio
Mikrofon

Dijital her yöne mikrofon

Form faktörü

El ve cebe sığar

Audio

Full duplex audio iletişim

Düşürülen obje

Ergonomik tutuş için el kayışı

Video kayıt

Arkada Stereo mikrofon

Ağ bağlantısı

Kablosuz kulaklık

Bluetooth audio kulaklık desteği

Wi-Fi

802.11 a/b/g/n (2.4 Ghz & 5 Ghz)

Handsfree

Entegre mic ve hoparlör

Bluetooth

Bluetooth 4.0

Audio codec

CD kalitesinde AAC LD

Wi-Fi media paylaşımı

Audio out

3.5 mm bağlantı

Dropbox™, Picasa™, Flickr™, Box™,
Onedrive™

İşletim sistemi

Sensörler
Yönlendirme

3 eksenli jiroskop

Konumlama

Global Positioning System (GPS)

İvme ölçer

İvme ölçer

Navigasyon

Pusula

Android

5.1.1 Lollypop

Batarya gücü

3000 mAh

Standby

400 s

Video gösterme

8s

Video kayıt

4 - 6 s tam çalışma zamanı
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