NOWOŚĆ! HEINE iC 1
®

Dermatoskopia cyfrowa XXI wieku

NOWOŚĆ! HEINE® iC 1 – Dermatoskopia cyfrowa XXI wieku
HEINE iC 1 to nowe urządzenie wykonujące zdjęcia obrazu klinicznego i dermatoskopowego w celu dokumentacji, monitorowania
i wspierania diagnostyki różnicowej czerniaka i innych zmian skórnych. Innowacyjne oświetlenie HEINE LEDHQ połączone z precyzyjną
optyką zapewnia zdjęcia o wysokiej rozdzielczości i bez odblasków za pomocą urządzeń Apple® iPhone® 5, 5s, 6, 6s, 7, SE lub iPod
touch 6. generacji*. Zintegrowany przełącznik oświetlenia spolaryzowanego i niespolaryzowanego.
Wymienna obudowa – gwarancja
kompatybilności z nowymi
modelami telefonów

Zobacz lub pokaż obrazy
pacjentów na ekranie

Darmowa aplikacja

Bateria akumulatorowa
litowo-polimerowa ładowana
poprzez USB ze wskaźnikiem
stanu ładowania

Wymienna płytka kontaktowa
z możliwością czyszczenia,
wykonana z wysokiej jakości
szkła, ze skalą do dokładnego
porównywania zdjęć

Jednorodne
oświetlenie
LEDHQ

Przełącznik oświetlenia
spolaryzowanego
i niespolaryzowanego.

Powiększenie do 40 x dzięki
precyzyjnej optyce HEINE
z rozdzielczością do 12 megapikseli
(z iPhone 6s*)

[ AKCESORIA ]
Przewód USB z ładowarką sieciową E4-USB z aprobatą medyczną [ 01 ] + [ 02 ]

X-000.99.303

Płytka kontaktowa ze skalą [ 03 ]

K-000.34.201

Obudowa telefonu do Apple iPhone 6/6s [ 04 ]

K-000.34.250

Obudowa telefonu do Apple iPhone 5/5s i iPhone SE [ 04 ]

K-000.34.251

Obudowa telefonu do Apple iPhone 7 [ 04 ]

K-000.34.253

Obudowa iPod do Apple iPod touch 6. generacji

K-000.34.252

[ 01 ]
[ 02 ]

[ 03 ]
[ 04 ]

[ DANE TECHNICZNE ]
zestaw: HEINE iC 1 z płytką kontaktową ze skalą, obudowa telefony iC 1, przewód USB
z ładowarką sieciową z aprobatą medyczną

Dostępne wersje

iC 1/5 do iPhone 5/5s/SE; iC 1/6 do iPhone 6/6s, iC 1/7 do iPhone 7, iC 1/T6 do iPod touch
6. generacji

Waga

140 g

Wymiary

od 140 x 65 x 42 mm do 155 x 75 x 50 mm

Warunki pracy

od +10 °C do +35 °C, od 30 % do 75 % RH, od 700 hPa do 1060 hPa

Warunki przechowywania

od -20 °C do +50 °C, od 45 % do 85 % RH, od 500 hPa do 1060 hPa

Dane elektryczne

micro USB (5 V) < 500 mA, czas ładowania typ. 2,5 godziny, czas pracy typ. 3.5 godziny
bateria akumulatorowa litowo-polimerowa

Dane optyczne

Optyczne powiększenie = 15 x, cyfrowe powiększenie = 40 x
(z iPhone 6 i 24" wyświetlaczem), pole widzenia 21 mm

LED

4 x wysoko wydajne diody LED, temperatura koloru typ. 5 000 K, żywotność typ. 100 000 godzin,
wskaźnik odwzorowania koloru typ. CRI >
– 80

* Apple iPhone 5 / 5s / 6 / 6s / 7/ SE lub iPod touch 6. generacji nie wchodzi w zakres dostawy.
Apple, logo Apple, iPhone i iPod są znakami towarowymi ﬁrmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
App Store jest znakiem usługowym ﬁrmy Apple Inc.
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Nr katalogowe:
K-270.28.305 iC 1/6
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K-272.28.305 iC 1/T6
K-273.28.305 iC 1/7

