Wi-Fi Education Solutions por Leica Microsystems

Deixe que as mentes se encontrem... em qualquer lugar
O novo estereomicroscópio Leica EZ4 W com câmera e Wi-Fi integrado
e a câmera Leica ICC50 W com Wi-Fi para microscópios diretos.
APROVEITE OS BENEFÍCIOS:
• Imagens em HD wireless para melhor qualidade de imagem
• Até 5 megapixels de resolução de captura para melhor documentação
• Seleção de modos (Wi-Fi, USB, SD, Ethernet) para maior flexibilidade
• Saída HDMI disponível para projeção em telas grandes
• Controles CapSense para durabilidade e confiabilidade
• Câmera alimentada pelo microscópio, economizando custo e
infraestrutura
• Uso de smartphones ou tablets pessoais em sala de aula para
economizar custo de equipamentos

Leica EZ4 W

Leica ICC50 W com
microscópio Leica DM500
(mostra como exemplo)
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Use a nova tecnologia Wi-Fi
em aulas de microscopia e …

MANTENHA OS ALUNOS TRABALHANDO
E MELHORE A ATENÇÃO
Crie um ambiente de aprendizado interativo
com um App e câmeras Wi-Fi. Dessa forma,
compartilhar conhecimento se torna mais
fácil e divertido.

USE DISPOSITIVOS PESSOAIS E FIQUE
CONECTADO
Os alunos podem usar seus próprios smart
phones e tablets. Eles podem compartilhar e
discutir o conteúdo aprendido até mesmo
fora da sala de aula.

MAXIMIZE O APRENDIZADO E MINIMIZE
O TEMPO DE INSTALAÇÃO
O tempo da aula é precioso. Economize
tempo de instalação e de desmontagem.
A partir de agora, você só precisa de um
cabo de força para cada microscópio.

LEICA AIRLAB APP
• Baixe o Leica AirLab App gratuitamente
• Ligue a câmera
• Registre imagens e vídeos em qualidade HD
• Simplesmente use através de seu smartphone
ou tablet
Com controle touchscreen intuitivo, os
alunos e colegas podem medir, anotar
e arquivar imagens. E o melhor: podem
compartilhar resultados de seus trabalhos com apenas alguns toques.

Personalize anotações

Visualização de imagens ao vivo

Capture uma imagem

Compartilhe imagens

Gerencie imagens
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