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Snímání, měření a prohlížení snímků použití bez použití počítače 

Kamera PROMICAM HDMI 4K Pro nevyžaduje použití počítače. Kameru 

jednoduše připojíte HDMI kabelem k monitoru a přímo ke kameře 

připojíte myš. Spuštění kamery trvá pouze několik vteřin. Veškeré 

funkce snímání, měření i prohlížení pořízených snímků je možné 

ovládat myší na připojeném monitoru. Snímky jsou ukládány na flash 

disk. 

 

Snímky s velkým rozlišením ve vysoké kvalitě 

Kamera PROMICAM HDMI 4K kamera nabízí živý obraz s rozlišením až 

4K, vysokou snímkovou frekvenci živého obrazu (až 30 snímků za 

sekundu v 4K rozlišení), dobrou citlivost a vysokou kvalitu snímků 

s rozlišením 8 Mpx. 

 

Funkce měření 

Kameru je možné nakalibrovat použitím kalibračního měřítka a bez 

použití počítače měřit rozměry, obvody, obsahy, úhly. Do snímků je lze 

vkládat textové popisky. Naměřené hodnoty je možné exportovat do 

souboru MS Excel. 
 

Hlavní vlastnosti: 

• CMOS snímač SONY® 

STARVIS s efektivní 

úhlopříčkou 1/1,2"  

• Závěrka rolling shutter/global reset 

• Rozlišení snímače 8 Mpx 

(3840 x 2160 pixelů) 

• Velikost pixelu 2,9 μm × 2,9 μm 

• Živý obraz v rozlišení až 4K nebo Full 

HD podle připojeného monitoru 

• Velmi dobrá reprodukce barev 

• Funkce HDR i v živém obrazu 

• Snímková frekvence živého obrazu 

až 30 snímků za sekundu v 4K 

rozlišení 

• Připojení monitoru HDMI kabelem 

• Snímaní, měření, prohlížení 

a porovnání snímků přímo na 

připojeného monitoru 

• Možnost připojení k libovolnému 

typu mikroskopu s foto-výstupem 

 

Příklady aplikací: 

• Procházející světlo/Temné pole 

• Diferenciální interferenční kontrast 

(DIC) 

• Biologie/Pozorování živých buněk  

• Metrologie/Mineralogie/ 

Metalurgie/Geologie 

• Kontrola kvality 

• Dokumentace a archivování 

• Výuka 

 

 

 

 

PROMICAM HDMI 4K 
 

4K barevná CMOS HDMI kamera s integrovanými 

měřícími funkcemi, která nevyžaduje použití počítače 
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Ukázky obrazovek řídicího softwaru vestavěného v kameře: 
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