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TABKAM X1plus & TABKAM X1 
A evolução ao sistema de videos para microscópios 

Os conversores óticos TABKAM X1plus 
& TABKAM X1  fazem os microscópios 
trabalharem e compartilharem imagens 
através de rede sem fio, verificam os 
documentos , ler e-mails e navegam na 
Internet em um único dispositivo para 
uso em laboratórios e universidades..  
Muitas amostras podem ver a mesma 
imagem ao mesmo tempo, para poder 
trabalhar em sala de aula ou uma 
verificação de qualidade.
Não há necessidade de ligar o 
microscópio em um computador.

Eles podem ser usados para todos os 
biológicos , bem como todos os 
microscópios estéreo - monocular , 
binocular e trinocular com uso do 
adaptador  C- mount (não incluído).

• Imagens de captura, registros de vídeo (apenas com TABKAM X1plus) ,visualização ao vivo.
• Função de auto -zoom especial atinge precisão sem o mouse;
• Medições, calibração , saturação, brilho , configurações de contraste;
• Protegidas multi-usuário exportações senha , XLS / PDF;
• Criação rápida e fácil de relatórios de dados;
• Reconhece o sistema uma vez conectado, sem complicações.

"Um único" produto com duas opções de desempenho. 

TABKAM X1 TABKAM X1plus 
Resolução do sensor da 
Camera.

2,0 Megapixel 5,0 Megapixel 

Resolução de 
Captura de Imagem 

1,3 Megapixel 5,0 Megapixel 

Fomato optico do  sensor 
da câmera. 

1/3’’ CMOS 1/2,5’’ CMOS 

Captura de video NÃO SIM.  
Format MP4, 1280x960, 5fps/sec 

Funcionamento 
da Bateria 

NÃO SIM. (3,7Volt 4800mAh)  
Contínua trabalhando cerca de 8 horas, 
Tempo de carregamento 3 horas.

Output VGA (D-sub 15pins) / USB 2.0 MicroUSB 2.0 
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FUNÇÕES TABKAM visualização do aplicativo (pré-instalado ) 

• Visualização ao vivo de imagens e captura de balanço de branco;
• IMAGENS importação / exportação (JPG , PNG);
• Exportar para PDF / XLS, com cabeçalho e tabela de medidas;
• Compartilhar dados por e-mail , Bluetooth , rede social, ..
• Ajustar o contraste, brightnes , SATURAÇÃO;
• MEDIDAS ( LINEAR , quadrado, polígono, circunferência Eliptic , ângulos, ..)
• CALIBRACÃO de medições, TABLE de calibrações;
• Auto-zoom, ponto de pesquisa para medições precisas sem o mouse
• RODAR IMAGEM , FLIP , IMAGEM NEGATIVA
• GRID e regente sobre a imagem
• Texto sobre imagem
• CONTAGEM MANUAL
• ZOOM RÁPIDO, REDUTOR DE ZOOM
• SALVA PROJETO , salvar a imagem
• Multi usuário , SENHA PROTEGIDA
• Línguagens: EN, FR, DE, ES, PT, IT

Informações específicas: 

Tablet de 10 polegadas é fornecido com 
software multilingue especialmente 
desenvolvido para Tablets de captura e 
análise de imagem (EN , FR , DE, PT, ES , 
IT ) , de polímero de lítio ( LiPo ) Vida útil da 
bateria de oito horas .
Wireless e câmera de 5 Mpixel; 
Fonte de energia 

Deslize com círculos de calibração (apenas com 
TABKAM X1plus )

Suporte para Tablet




