PROGRES

GRYPHAX® SERIES

MADE IN GERMANY

Kiváló képminőség

Egyszerű kezelhetőség

Flexibilitás

Stabilitás

A Jenoptik új mikroszkóp-kamerája
az anyagtudomány számára
Vizsgálja meg az anyagot –munkája során
a mindennapi kihívások különösen kiváló minőségű és
megbízható megoldásokat követelnek meg.
A PROGRES GRYPHAX® típusú készülék
az anyagtudományok területén az Ön tökéletes műszaki
partnere, amely zökkenőmentesen és egyszerű módon
segíti Önt a „mikro-világegyetem” felfedezéséhez.
A PROGRES GRYPHAX® típusú készülék
a képfeldolgozás multi-professzionális eszköze a
mikroszkópia területén. A mindenre kiterjedő innovatív
dizájn koncepciója egy kényelmes grafikai
kezelőfelületnek, a funkcionális program-munkaciklusnak
és egy modern USB 3.0 csatlakozási lehetőséggel ellátott
elegáns kiképzésű kamerának köszönhető.
Ezáltal tud a PROGRES GRYPHAX® típusú készülék
az Ön labor-felszerelésében is nélkülözhetetlen
alkotóelemmé válni.

A PROGRES GRYPHAX® minden
mikroszkópos munkahelyet felértékel!
Az Ön mikroszkópját még nem szerelték fel kamerával?
Mikroszkópjának kamerája cserére szorul? Szeretné
meglévő képelemző szoftverét továbbra is használni?

A PROGRES GRYPHAX® vonzó megoldást kínál Önnek
ahhoz, hogy kiegészítse munkahelyét egy modern digitális
mikroszkóp-állomássá. Maradjon abszolút rugalmas!
Hozza ki a legjobbat mikroszkópos
vizsgálatából!
A PROGRES GRYPHAX® típusú kamerák optimális
felhasználást biztosítanak mikroszkópjához.
Ahhoz, hogy mikroszkópjának a teljesítőképességét
át tudja vinni a kamerára, ajánljuk rendszeréhez
a hozzáillő c-mount típusú adapter használatát.
a mikroszkóp által
szolgáltatott látómező,

kis látótér

A PROGRES GRYPHAX®
nagy látótere

A helyi disztribútor PROGRES-szakértője szívesen segít
Önnek a tökéletes megoldás kidolgozásában!

25 éves ProgRes-történelem – Made in Germany: A PROGRES GRYPHAX® előnyei dióhéjban:
Kiváló képminőség – éles részletek
Flexibilitás – sokoldalú megoldás,
a megfelelő vizsgálathoz.
hogy rugalmasak maradhassunk.
- professzionális képminőség és a valós színek know-how-ja - multi-platform – WIN- /MAC- /LINUX-kompatibilis
- gyors élőkép full HD-minőségben
- illeszthető bármilyen márkájú mikroszkóp minden
- a mikroszkópiához tökéletesen illeszkedő szenzorok
típusához
- Made in Germany
- a műszaki szolgáltatások és az ár kiváló viszonya:
magában foglalja a szoftvert és az ingyenes frissítéseket
- más típusú képelemző szoftverekkel kompatibilis
Egyszerű kezelés – magával ragadó
könnyedség a munkájában.
- intuitív szoftver azonos kezelő felülettel minden
rendszerben (WIN / MAC / LINUX)
- optimalizált élőkép: minden funkció valós idejű – állandóan
- optimalizált program-lépések – még inkább felhasználóbarát módon
- gyors és egyszerű feltelepítés
- elsődleges beállítás 16:9 formátumú monitorokhoz

Stabilitás – megbízható eszköz
izgalmas felfedezésekhez.
- modern időálló kamera és szoftver-dizájn
- USB 3.0 típusú szupergyors kamera csatlakozás
- biztonságos beruházás: hosszú időre szóló és
megbízható hardver, hosszú távon is támogatott
PROGRES-szoftver és kompatibilitás számos operációs
rendszerekkel

Vizsgálja meg az elemeket.
Fedezze fel
a mikro-világegyetemet

Milyen hasznos szoftver-funkciói vannak a PROGRES GRYPHAX® rendszernek:
a megvilágítás automatikus és
gyors ellenőrzése

valós idejű képjavítás: élesség, zajszint,
dinamika, színek

live multi-fókusz / Z-stacking

mérések szöveg-beviteli funkcióval és jelölés
nyilakkal

képek összeillesztése / live panoráma

külső képelemzés

multi fluoreszcencia

lehetőség a készülékek egyedi konfigurálására

video felvétel

képek összehasonlítása

sorozat-képek / time-lapse

opcionális státusz-léc, / mérce / készüléknév

valós idejű hisztogram

