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Maximize o desempenho, minimize os custos
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HD
High Definition

USB
Recording

Nosso sistema de câmeras em tecnologia de chip único redefine eficiência. 

A ENDOCAM PERFORMANCE HD oferece potência máxima com preço 

comparativamente econômico.

Armazenamento USB no sistema
A ENDOCAM Performance HD salva 

com o toque de um botão. Imagens 

e sequências de vídeo são transferi-

das para pendrive USB e o armaze-

namento é acionado diretamente no 

cabeçote de câmera.

Flexibilidade para todos os casos
A ENDOCAM Performance HD é ideal 

para aplicação interdisciplinar em 

endoscopia.

Conforto nas suas mãos
A operação descomplicada e intuiti-

va torna a ENDOCAM Performance 

HD particularmente fácil de utilizar.

Brilho em vista 
A tecnologia HD entrega imagens 

nítidas.  

Clareza em detalhes
Sensibilidade a luz extremamente 

alta e visualização de cor natural 

trazem clareza a cada detalhe. O 

Processamento de Imagens Digitais 

(D.I.P.) garante otimização de 

imagem contínua por meio de  

monitoramento permanente do  

processo de sinal digital.

ENDOCAM  
Maximize o desempenho, minimize os custos
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ENDOCAM

para endoscópios rígidos

Toda gama endoscópica pode ser 

atendida se combinada com uma 

lente de zoom.

ENDOCAM 
Conexão eficiente para todos os casos

A ENDOCAM Performance HD 
foi projetada para aplicação  
endoscópica universal.
A versatilidade do sistema é garan-

tida em grande extensão pelo 

conector de câmera C-mount. Ele 

facilita a conexão direta da câmera  

ao endoscópio. Lentes C-mount são 

fornecidas para muitas áreas de 

aplicação e foram projetadas de 

forma ideal para a câmera e o 

endoscópio.
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ENDOCAM

para ressecção

Nossa lente pendular C-mount 

correspondente otimiza o Sistema 

ENDOCAM Performance HD para 

ressecção e todas as aplicações 

nas quais o endoscópio é livremente 

rotacionável durante a aplicação.

ENDOCAM

para endoscópios flexíveis

A combinação certa para 

endoscópios flexíveis: lente C-mount 

com comprimento focal otimizado 

ou uma lente de zoom garante a 

seção de imagem correta e o filtro 

digital anti-Moiré incorporado na 

câmera otimiza o resultado.
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 +

ENDOCAM Performance HD + ENDOLIGHT LED 1.2
Para todos os que querem mais. Mais conforto 
e características inteligentes adicionais tornam 
este conjunto a escolha certa para usuários 
de alto nível.

 Encaixe de conexão de lâmpada multi- 
 funções para cabos de luz de diferentes 
 fabricantes

 Controle remoto em espera no cabeçote  
 da câmera para ligar e desligar a lâmpada

 Reconhecimento de cabo de luz - espera,  
 caso o cabo de luz seja removido

 Função SAFE START [Inicialização  
 Segura]: Caso uma interrupção da tensão 
 de operação de menos de 10 segundos 
 ocorra, a fonte de luz liga de novo auto 
 maticamente. Após quedas de tensão mais 
 longas, a fonte de luz de alta potência  
 inicialmente muda para espera por  
 motivos de segurança. 

Nós recomendamos a combinação da 

ENDOCAM Performance HD com nos-

sas excelentes fontes de luz de LED. 

Elas possuem um iluminador com 

uma longa vida útil de serviços e os 

custos operacionais são significa-

tivamente reduzidos. A iluminação 

uniforme e sem oscilações e a visu-

alização com cores detalhadas e 

reais exercem um efeito positivo na 

imagem endoscópica. Nós recomen-

damos a fonte de luz de LED de alta 

potência ENDOLIGHT LED 2.1 para 

aplicações cirúrgicas e cavidades 

corporais com maior exigência de luz 

(por exemplo, bexiga).

 +
ENDOCAM Performance HD + ENDOLIGHT LED 1.1

 +
ENDOCAM Performance HD + ENDOLIGHT LED 2.1 Potência luminosa da fonte de luz LED 2.1 

equivalente a uma lâmpada de xenon de 300 
watts e, portanto, também cumpre com as 
exigências para iluminação máxima.

 Encaixe de conexão de lâmpada para  
 cabo de luz Richard Wolf

 Espera remota no cabeçote da câmera  
 para ligar e desligar a lâmpada

 Reconhecimento de cabo de luz - espera, 
 caso o cabo de luz seja removido

 Função SAFE START (vide LED 1.2)
 Extremamente silencioso, praticamente 

 inaudível
 80% de economia de energia em  

 comparação com xenon

ENDOCAM  
Performance com luz ideal

 Potência luminosa para as duas fontes de  
 luz LED 1.1 e 1.2 equivalente a uma  
 lâmpada de xenon de 180 watt

 Controle de luz manual

 Encaixe de conexão de lâmpada para  
 cabo de luz Richard Wolf



Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen, Alemanha

Tel.: +49 7043 35-0
Fax: +49 7043 35-4300
info@richard-wolf.com

Diretores
Administrativos:
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

Registro Comercial: Mannheim HRB 510031
VAT n.º: DE144521586
Contribuinte Nº: 48020/00171
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ENDOLIGHT LED 1.1 - Set 

contendo: ENDOLIGHT LED 1.1 (5160001)

e cabo de energia (2440.03)  ................................................... 51600011

ENDOLIGHT LED 1.2 - Set

contendo: ENDOLIGHT LED 1.2 (5161001)

e cabo de energia (2440.03)  ................................................... 51610011

Comprimento focal  Aplicação Seção de imagem Tipo

Lente RIWO

com rosca C-mount e 

mecanismo de trava, 

submergível e autoclavável

32 mm
para endoscópios  

ø ≥ 7 mm
85261.322

Lente RIWO wide

com mecanismo de travamento 

giratório e rosca C-mount, sepa-

rador de feixe 10% olho, 90% 

câmera, submergível

24 mm
para endoscópios  

ø ≤ 4 mm
5257.271

ENDOLIGHT LED 2.1 - Set

contendo: ENDOLIGHT LED 2.1 (5163001)

e cabo de energia (2440.03)  ................................................... 51630011

Monitor recomendado para ENDOCAM Performance HD

Monitor LED de 21,5",

resolução 1920 x 1080, montagem de gabinete VESA 100  .....  MDRAP21ELXACRW3

Suporte apropriado  .......................................................  OP-MED-TF-R9016

ENDOCAM Performance HD - Set de 50 Hz

contendo: Controladora ENDOCAM Performance HD (5514101), Cabeçote de 

Câmera ENDOCAM Performance, 50 Hz (5514901), Armazenamento USB 

Flash 8 GB (56540028), cabo travável HDMI / DVI-D 3.0 (103843), cabo de 

controle remoto 1,5 m (5502991) 

e cabo de energia (2440.03)  ..................................................... 5514001

ENDOCAM Performance HD - Set de 60 Hz, como 5514001, 

mas com Cabeçote de Câmera ENDOCAM Performance, 

60 Hz (5514961)  ..................................................................... 5514601


