Captura de imagens 4K.
Praticidade da tela sensível ao toque.

Evolution4K
Sistema de Gravação
Gravações digitais, memórias e
arquivos de imagens e vídeos 4K

Evolution4K
Sistema de Gravação
Captura de imagens 4K. Praticidade da tela sensível
ao toque.
Trazendo nitidez digital, clareza e conveniência à sala
cirúrgica, o Evolution4K Recording System é um
sistema completo de gravação e documentação digital que
captura vídeos e imagens até 4K de uma fonte de
câmera HDMI e armazena a mídia capturada com
informações do paciente. Ele também oferece o benefício
da duplicação de vídeos e imagens
capturados
para
dispositivos USB para documentação, armazenamento e
apresentação.

A função lista de trabalho
economiza tempo ao permitir que
os casos sejam adicionados antes
de começarem

1 TB de armazenamento interno
captura até 40 horas de filmagens
cirúrgicas de 4K UHD
Integração DICOM: loja DICOM c
automática
(armazenamento
PACS) e c-find (MWL)*

Aplicativo iOS (para iPhone/iPad)
para imagens fotográficas ao
vivo, gravação de vídeo 4K (via
USB), relatórios cirúrgicos e
revisão de mídia.
*A conectividade depende da
infra-estrutura de TI existente.

Especificações técnicas
Câmera/Vídeo
Resoluções de entrada

4K & 4K UHD: 4096 x 2160 p & 3840 x 2160 p, 50/60 Hz
HD: 1080 p, 1080 i, 720 p

Formato do arquivo de vídeo

AVCHD H.264 codificação em formato de arquivo .mp4

Formato do arquivo

JPEG, PNG

Entradas de vídeo

1 x HDMI

Saídas de vídeo

1 x HDMI

Capacidade do disco rígido interno

1 TB

Dimensões (L x A x P)

210 x 107 x 247 mm

Peso

2,72 kg (6 lbs.)
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Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Tela LCD táctil integrada de 12,7
cm permite uma navegação intuitiva
no menu e mudanças rápidas de
configuração

Gravação em disco rígido interno
e memória externa USB 3.0
possível ao mesmo tempo

A680en150720

Gravação simultânea de imagens e
vídeos 4K possível com um toque

