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กล้อ้งถ่า่ยทอดภาพสามมติิ ิLumens™ PS752 มคีวามสามารถ่ในการซูมู 20x แล้ะใช้เ้ซูนเซูอรก์ารรับภาพระดบัมอือาช้พี 
เพื�อสรา้งสทีี�สดใสที�ความล้ะเอยีดเอาติพ์ตุิระดบัฟุลุ้ HD 1080p ที� 30 fps PS752 รองรับอนิพตุิ/เอาติพ์ตุิ HDMI แล้ะ 
คอมแพทเิบลิ้กบัอปุกรณ์ด์า้นเสยีง/วดิโีอระดบัไฮเดฟุฟิุนชิ้ั�นที�หล้ากหล้าย หน่วยความจำำาภายในเกบ็ภาพไดม้ากถ่งึ 240 
ภาพ แล้ะสามารถ่ขยายไดด้ว้ย USB แฟุล้ช้ไดรฟ์ุ (สงูสดุ 4TB) ดว้ยฟัุงกช์้ั�นการบนัทกึเสยีง/วดิโีอแบบสมัผััสเดยีว  
สามารถ่บนัทกึการนำาเสนอไดโ้ดยไมต่ิอ้งใช้ ้PC ดไีซูนแ์บคไล้ทใ์นติวั ช้ว่ยใหส้ามารถ่แสดงภาพหล้ายภาพได ้ดไีซูน ์
หล้อดดา้นขา้งคูท่ี�สามารถ่ปรับได ้ช้ว่ยป้องกนัแสงสะทอ้น การปรับอตัิโนมตัิดิว้ยปุ่ มเดยีว ใหภ้าพที�มคีณุ์ภาพสมบรูณ์ ์
แบบทกุครั �ง โหมดโปรเจ็ำกเติอรท์ี�เป็นเอกล้กัษณ์ ์ใช้ส้ำาหรับการเช้ื�อมติอ่ LCD หรอืโปรเจ็ำกเติอร ์DLP เพื�อล้ดสญัญาณ์ 
รบกวนที�มสีาเหติจุำากเทคโนโล้ยโีปรเจ็ำกเติอรท์ี�แติกติา่งกนั ช้ว่ยใหไ้ดค้ณุ์ภาพของภาพดทีี�สดุ 

• ความล้ะเอียดเอาติ์พุติฟุุล้ HD 1080p ที� 30fps 
• อินพุติแล้ะเอาติ์พุติ VGA, HDMI แล้ะสนับสนุน HDMI 

พาสทรู
• อัติราซููมที�สามารถ่ปรับได้ 20 เท่า
• ไมโครโฟุนในติัว
• การบันทึกเสียงวิดีโอแบบซูิงโครนัสด้วยสัมผััสเดียว 
• คอมแพทิเบิล้กับ USB แฟุล้ช้ไดรฟุ์ สามารถ่ขยายได้ 

ถ่งึ 4TB
• หล้อดคอห่านคู่ด้านข้าง เพื�อป้องกันการสะท้อน
• แบคไล้ท์ LED ในติัวขนาดเติ็ม ที�ออกแบบมาสำาหรับ 

เอ็กซูเรย ์ฟิุล้ม์ แล้ะสไล้ด์
• พับล้งเหล้ือความสูงหกนิ�ว (15 ซูม.)
• เล้นส์ติายติัว ให้การป้องกันการทำางานที�ผัิดปกติิ

เซูนเซูอรภ์าพระดบัมอือาช้พีที� 
สรา้งภาพที�มนีอ้ยซูต์ิำ�า 
ความล้ะเอยีดสงู แล้ะสทีี�สดสวย 
ใหภ้าพคณุ์ภาพยอดเยี�ยมแมใ้น 
สภาพแวดล้อ้มที�มแีสงไมเ่พยีงพอ 

ภาพที่่�มีคุ่ณุภาพยอดเย่�ยมี

คุำาอธิบิายประกอบ
โดยไมีต่้อ้งใช้ ้PC
Lumens ™ ไดพั้ฒนาโซูล้ชู้ั�นที�ไม ่
ติอ้งใช้ ้PC ที�ใช้เ้มาส ์USB แบบม ี
สายหรอืไรส้าย เพื�อใหส้ามารถ่แกไ้ข 
ภาพไดโ้ดยติรง

สนับัสนันุั HDMI พาสที่รู

PS752 มาพรอ้มกบัอนิพตุิแล้ะ 
เอาติพ์ตุิ HDMI อนิพตุิ HDMI  
อนุญาติใหค้ณุ์เช้ื�อมติอ่อปุกรณ์ ์
อนิพตุิ เช้น่ โนต้ิบุ�คหรอื iPad 
ในขณ์ะที�เอาติพ์ตุิ HDMI สามารถ่
ใช้เ้พื�อเช้ื�อมติอ่ไปยงัโปรเจ็ำกเติอร!์

การบนััที่กึวิดิโ่อ/เสย่ง 
และที่่�เก็บข้อ้มีลูเพิ�มีเต้มิี
ดว้ยไมโครโฟุนในติวั แล้ะ USB 
แฟุล้ช้ไดรฟ์ุ (สงูถ่งึ 4TB), บนัทกึ 
แล้ะเกบ็วดิโีอแล้ะเสยีงแบบ 
ซูงิโครนัส โดยไมต่ิอ้งใช้ ้PC

PS752 กล้อ้งถ่า่ยทอดภาพสามมติิติิั �งโติ�ะ

คุณุสมีบตั้หิลกั

รายละเอย่ดเพิ�มีเต้มิี
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การปรบัภาพที่นััที่่
ปุ่ มปรับอตัิโนมตัิ ิปรับความช้ดั 
ความสวา่ง แล้ะส ีติามสภาพแวดล้อ้ม 
จำรงิโดยอตัิโนมตัิ ิเทคโนโล้ย ี
การประมวล้ผัล้ภาพแบบใหม ่เพิ�ม 
ฟัุงกช์้ั�นของกล้อ้ง เพื�อใหก้ารปรับภาพ 
มปีระสทิธิภิาพยิ�งขึ�น

การป้องกนััการสะที่อ้นั
ดว้ยการออกแบบหล้อดคอหา่น
คูด่า้นขา้ง ทำาใหส้ามารถ่ปรับทศิ
ทางของแหล้ง่กำาเนดิแสงติามส
ภาพแวดล้อ้ม เพื�อป้องกนั 
การสะทอ้นได ้

ดว้ยความเร็วที� 30 fps จัำบภาพ 
ความเคล้ื�อนไหวเล็้กนอ้ย 
ทกุอยา่งระหวา่งการเล้น่ไดโ้ดย 
ไมม่กีารหน่วง

ภาพเคุล่�อนัไหวิที่่�ราบร่�นั

ดว้ยขนาดแบคไล้ท ์LED ในติวั 
ที�ใหญท่ี�สดุในอตุิสาหกรรมนี� 
ผัูใ้ช้ไ้มจ่ำำาเป็นติอ้งคอยปรับ 
ติำาแหน่งของเอ็กซูเรย ์ภาพถ่า่ย 
ฟิุล้ม์เนกาทฟีุ แล้ะสไล้ดต์ิล้อด 
เวล้าระหวา่งการนำาเสนอ 

แบคุไลที่ ์LED ในัต้วัิ 

ซููมี 20x

ดจิิติ้อลซููมี 12x

คุวิามีละเอย่ดเอาต้พ์ตุ้ XGA, SXGA, WXGA, 1080p

อตั้ราเฟรมี 30 fps

พ่�นัที่่�การถ่า่ยมีากที่่�สดุ 440 x 330 มม. (17.3" x 13") > ขนาด A3

ข้นัาดแบคุไลที่ใ์นัต้วัิ 210 x 297 มม. (8.3" x 11.7")

การสรา้งสใ่หมีส่งู ΔE*ab 12.3 (คา่เฉล้ี�ย)

SNR 51 dB

คุวิามีช้ดั MTF 967 เสน้

หลอด หล้อดดอูลั้ LED ดา้นขา้งที�รับนำ�าหนักดว้ยคอหา่น

อนิัเที่อรเ์ฟซูอนิัพตุ้ VGA, HDMI

อนิัเที่อรเ์ฟซูเอาต้พ์ตุ้ VGA x 2, HDMI, C-Video

การสง่สญัญาณภาพผ่า่นั 
USB การสง่สญัญาณ์ความเร็วสงู USB 2.0 (480 Mbps)

การบนััที่กึเสย่ง/วิดิโ่อ สมัผััสเดยีว บนัทกึภาพแล้ะเสยีงแบบซูงิโครนัส

หนัว่ิยคุวิามีจิำาในัต้วัิ 240 JPEG

USB แฟลช้ไดรฟ์ สำาหรับ USB แฟุล้ช้ไดรฟ์ุ (สงูสดุ 4TB) หรอืเมาส์
แบบมสีาย / ไรส้ายสำาหรับคำาอธิบิายประกอบ

ไมีโคุรโฟนัในัต้วัิ มี

การจิบัภาพ การจัำบภาพเดยีว หรอืติอ่เนื�อง

ปรบัภาพอตั้โนัมีตั้ ิ ได,้ ปุ่ มเดยีวสำาหรับการปรับภาพใหด้ทีี�สดุ

การหมีนุัภาพ 0˚, 180˚, พล้กิ, กระจำกเงา

ป้องกนััการโจิรกรรมี อปุกรณ์ล็์้อคป้องกนัการโจำรกรรม Kensington

ซูอฟต้แ์วิร ์Lumens™ ฟร่
สนับสนุน PC Windows 10, 8, 7, XP, Vista, Mac 
OSX,  Chrome OS, iOS, แอป Android ; อนิเท
อรเ์ฟุซู WIA & TWAIN

ข้นัาด: (ยxกxส)

ขณ์ะพับ : 566x385x152 มม. 
             (22.3"x15.2"x6")
ขณ์ะเปิด : 466x385x588 มม. 
            (18.3"x15.2"x23.1")

VGA พาส 
ทรจูำาก 

คอมพวิเติอร์

เอาติพ์ตุิ VGA ไป
โปรเจ็ำกเติอรห์รอืจำอภาพ

เอาติพ์ตุิเสยีง
สำาหรับล้ำาโพง

อนิพตุิ HDMI 
จำาก PC

เอาติพ์ตุิ HDMI 
ไป HDTV

การควบคมุ 
DIP สวติิช้์ RS232

อนิพตุิเสยีง
จำาก PC

พอรต์ิล็้อค 
Kensington

USB 2.0 สำาหรับ 
การแล้กเปล้ี�ยน  

ขอ้มลู้สำาหรับ PC

USB 2.0เพาเวอร์
ซูพัพล้าย DC

เอาติพ์ตุิคอมโพสติิ 
วดิโีอไป TV
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Lumens Digital Optics Inc.
5F, No.20, Taiyuan St., Jhubei City 30288, Taiwan
โทรศพัท:์ +886-3-552-6255  
แฟุกซู์�: +886-3-552-6256

ข้อ้มีลูจิำาเพาะผ่ลติ้ภณัฑ์์

การเช้่�อมีต้อ่ I/O

www.MyLumens.com


