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Systémy
Datacard®
Photo Pointe™

So systémom Photo Pointe

Rýchle a jednoduché snímanie obrazu

vytvoríte ostré, prirodzené

Zvýšte rýchlosť a produktivitu procesu získavania fotografií pre

a jasné plnofarebné fotografie.

vydávanie identifikačných kariet pomocou systémov Datacard® Photo
Pointe™. Softvér Photo Pointe, súčasť softvérovej rodiny série Datacard®
Capture Pointe™ výrazne zjednodušuje proces snímania obrazu. Jediným
kliknutím myši, bez nutnosti kontaktu s fotoaparátom zosnímete, orežete
vytlačíte digitálnu fotografiu vysokej kvality za menej než 8 sekúnd. Nie
je potrebná žiadna dodatočná úprava fotografií ako priblíženie, otočenie
a pod, ako aj ďalšie nastavenia fotoaparátu. Vďaka úplnej kompatibilite
s našimi softvérovými a hardvérovými produktmi sú systémy Photo
Pointe výkonným doplnkom Vášho identifikačného systému od
spoločnosti Datacard Group.
Vyberte si riešenie podľa Vašich poţiadaviek
 Štandardný systém Photo Pointe pozostáva zo softvéru Photo Pointe,
8-megapixelového digitálneho fotoaparátu a príslušenstva na snímanie
fotografií.
 Systém Photo Pointe Pro obsahuje softvér Photo Pointe,
12,1-megapixelový fotoaparát, príslušenstvo na snímanie fotografií
a voliteľný výkonný externý blesk.

Systémy Datacard® Photo Pointe

Pri automatickom nastavení pre snímanie a orezanie dokáţe softvér Photo Pointe vyrobiť finálnu kvalitnú fotografiu do 8 sekúnd.

Uţívateľom definovateľné nastavenia
softvéru

Rozsah použitia blesku 0,6 až 1,8 metra od
fotoaparátu

Rozsah použitia blesku 0,6 až 1,8 metra od
fotoaparátu

Automatické snímanie

Komponenty systému Photo Pointe Pro

Manuálne snímanie alebo živé video

Softvér Photo Pointe s licenčným USB
kľúčom

Špecifikácie voliteľného externého
blesku
Nastaviteľný na plný, polovičný a štvrtinový
výkon

Automatické orezanie fotografie na
predefinovaný pomer

12,1-megapixelový digitálny fotoaparát

Vyváženie bielej farby podľa svetelných
podmienok

Štandardný kábel USB

Redukcia efektu červených očí

Napájací zdroj fotoaparátu

Komponenty systému Photo Pointe
Softvér Photo Pointe s licenčným USB
kľúčom
8-megapixelový digitálny fotoaparát
Štandardný USB kábel
Predlžovací USB kábel
Napájací zdroj fotoaparátu

Predlžovací kábel USB
Sieťový napájací kábel
Statív, fotografické pozadie so stojanom
a rámom
Návod na inštaláciu
Sada s voliteľným externým bleskom
(120V/240V) obsahuje blesk, držiak, kábel na
synchronizáciu s fotoaparátom,
hot shoe adapter a napájací kábel

Sieťový napájací kábel

Špecifikácie systému Photo Pointe Pro

Statív, fotografické pozadie so stojanom
a rámom

Rozmery fotoaparátu so zasunutým
objektívom (š x v x h):
107 mm x 72 mm x 43 mm

Trojsekundový opakovací cyklus
Stredná doba života 50 000 blysnutí
(pri plnom výkone)
Systémové poţiadavky
Operačný systém Microsoft® Windows®
2000, XP alebo Vista®
CD-ROM jednotka
2 voľné USB porty
Systémový softvér: identifikačný softvér
Datacard® IDCentre™ alebo identifikačný
riadiaci softvér Datacard® WebID™

Návod na inštaláciu
Pamäťová karta SD: SDC-16M
Špecifikácie systému Photo Pointe
Rozmery fotoaparátu so zasunutým
objektívom (š x v x h):
109 mm x 72 mm x 47 mm

Hmotnosť samotného fotoaparátu: 320 g
Prevádzka pri teplotách 0°až 40° C
a vlhkosti 10% až 90%
Pamäťová karta 32 MB

Hmotnosť samotného fotoaparátu: 265 g
Prevádzka pri teplotách 0°až 40° C
a vlhkosti 10% až 90%
Pamäťová karta SD: SDC-16M
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