
Έμμεσο Οφθαλμοσκόπιο HEINE OMEGA® 500 
με Ψηφιακή Βιντεοκάμερα DV1 
Υψηλής Ανάλυσης Ψηφιακή Απεικόνιση του Βυθού 



 
-- 

Η «ποιότητα» έχει γίνει ένας από τους περισσότερο πολυχρησιμοποιημένους και καταχρηστικούς όρους σήμερα σε μια 
προσπάθεια πώλησης προϊόντων. Λίγες εταιρείες, ωστόσο, μπορούν να προσδιορίσουν απτά την ποιότητα των 
προϊόντων τους ως προς τα οφέλη και την αξία για τον τελικό χρήστη. Στη HEINE ορίζουμε με σαφήνεια τα οφέλη της 
Ποιότητας HEINE όσον αφορά την Απόδοση, τη Λειτουργία και την Ανθεκτικότητα. 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

Απεικόνιση με ανάλυση 1280 X 960, ικανή για «σύλληψη» βίντεο υψηλής ευκρίνειας ή ακόμη και πλάνα/φωτογραφίες 
των εξετάσεων. Ιδανική ανάλυση για διαμοιρασμό της εικόνας του εξεταστή με ένα ευρύτερο ακροατήριο εκπαίδευσης. 

Απλή Λειτουργία. Ψηφιακή απεικόνιση χωρίς πρόσθετες ρυθμίσεις. Απλά ξεκινήστε την εγγραφή και η εικόνα όπως 
φαίνεται μέσα από το OMEGA 500 θα εμφανίζεται στην οθόνη. 

Άνετη και Ισορροπημένη Εφαρμογή. Το στήριγμα κεφαλής OMEGA 500 διανέμει το χαμηλό βάρος της συμπαγούς 
κάμερας και των οπτικών τέλεια και εξασφαλίζει μια άνετη εφαρμογή. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Ενσωματωμένη Ρύθμιση Εστίασης. Το μεγάλο εύρος 
εστίασης σε συνδυασμό την εύκολη ρύθμισή της, ακόμα και 
για τον βοηθό, εξασφαλίζει ευκρινή, εστιασμένη απεικόνιση. 

Διασύνδεση και Λογισμικό. Συνδέεται σε οποιονδήποτε 
φορητό υπολογιστή ή υπολογιστή γραφείου μέσω θύρας USB 
2.0. Συμπαραδίδεται με λογισμικό για εγγραφή βίντεο και 
σύλληψη εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες, 
παρακαλούμε ανατρέξτε http://dv1.heine.com 

Σύστημα τροφοδοσίας χωρίς καλώδια με επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία mPack UNPLUGGED. 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

5 Χρόνια Εγγύηση. Η HEINE δεν κάνει συμβιβασμούς στην 
κατασκευή ιατρικών οργάνων υψηλής ποιότητας. 
Η δέσμευσή μας για την κάθετη διάρθρωση στην κατασκευή 
σημαίνει ότι ελέγχουμε όλες τις πτυχές της ποιότητας των 
οργάνων μας. 
Σχεδιασμός ενσωματωμένης κάμερας. Το ενσωματωμένο 
σύστημα κάμερας εξασφαλίζει ακριβή ευθυγράμμιση με το 
οπτικό σύστημα του Έμμεσου Οφθαλμοσκοπίου. Στιβαρός, 
στεγανός στη σκόνη σχεδιασμός. Δεν χρειάζεται περαιτέρω 
ρύθμιση των καθρεφτών για ψηφιακή απεικόνιση. 

Έμμεσο Οφθαλμοσκόπιο OMEGA 500, με Ροοστάτη HC 50L, με Ψηφιακή 
Βιντεοκάμερα DV 1, με επίτοιχο μετασχηματιστή EN 50 UNPLUGGED & 
2 x mPack UNPLUGGED 

XHL: C-004.33.562 LED: C-008.33.562 

Έμμεσο Οφθαλμοσκόπιο OMEGA 500, με Ροοστάτη HC 50L, με Ψηφιακή 
Βιντεοκάμερα DV 1 με mPack UNPLUGGED & μετασχηματιστή πρίζας 

XHL: C-004.33.561 LED: C-008.33.561 
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Έμμεσο Οφθαλμοσκόπιο OMEGA 500 με Ψηφιακή Βιντεοκάμερα DV 1 με 
mPack UNPLUGGED & μετασχηματιστή πρίζας, Ροοστάτη HC 50L,  
ένα μεγάλο σκληρικό πίεστρο, ένα μικρό σκληρικό πίεστρο, με ασφαιρικό 
φακό Οφθαλμοσκόπησης A.R. 20D, έντυπο με 50 χάρτες βυθού και μια 
ανταλλακτική λυχνία (αν παρέχεται με φωτισμό XHL), σε σκληρή θήκη 
μεταφοράς 


