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BAREVNÁ VIDEOKAMERA SONY 

 
EVI-D100P 

MALÁ, VYSOCE KVALITNÍ A VELMI POHYBLIVÁ KAMERA PRO VŠESTRANNÉ POUŽITÍ 
Barevná videokamera EVI-D100P se vyznačuje 

velmi kvalitním barevným obrazem, možností snadného 
dálkového panorámování, naklápění a přibližování 
obrazu a vysokou citlivostí v obtížných světelných 
podmínkách. 

 
Výborně se hodí pro mnohé aplikace jako jsou 

videokonference, učení na dálku, společné kurzy 
a školení, průmyslová televize, lékařství, sporty, koncerty 
a internetové komunikace jako je třeba webcasting. 

K významným vlastnostem EVI-D100P patří: 
• panorámování a naklápění s vysokou rychlostí a ve 

velkých úhlech 
• nehlučný provoz ovládacích motorků hlavice značně 

snižuje pronikání rušení do obrazu 
• široký transfokační rozsah 10x opticky a 4x digitálně 

dává při ostření typu autofokus rozsah zoomu 40x 
• vestavěný širokoúhlý konverzní objektiv umožňuje 

snímání v malých místnostech s úhlem 65° 
• možnost přednastavení 6 režimů provozu a jejich 

uložení do paměti zálohované baterií 
• nastavení režimu „Sleep“ na určený časový interval 
• různé obrazové efekty včetně zmrazení obrazu 
• multifunkční IR dálkové ovládání kamery i hlavice 
• dálkové nastavení a řízení kamery přes rozhraní 

RS-232C pomocí počítače typu PC. 

 
Technické údaje kamery EVI-D100P 
Obrazový snímací prvek ¼“ Super HAD CCD 
Efektivní počet pixelů 752 (H) x 582 (V) 
Horizontální rozlišení 460 TV řádků 
Objektiv 10x optický zoom, 40x s digitálním zoomem, f = 3,1 - 31 mm, F 1,8 - 2,9 
Horizontální úhel záběru 6,6 - 65° 
Minimální vzdálenost objektu 100 mm (široký úhel), 600 mm (teleobjektiv) 
Minimální osvětlení 3,5 luxu (F 1,8) 
Typy expozicí Auto/Manual/Přednost AE/Kompenzovaná/Kompenzace protisvětla 
Rychlost závěrky 1/3 až 1/10 000 sec 
Vyvážení bílé Auto/ATW/Manual/One Push (jeden stisk)/3200K (žárovka)/5800K (denní) 

Obrazové efekty 
Zrcadlové převrácení/Stojící obraz/Pastelové barvy/Negativ/Sepie/Černobílý/ 
Zvětšený kontrast/Mozaika/Vertikální roztažení/Pohyblivý obraz ve stojícím 
obraze/Stojící obraz/Pohyblivý obraz v binárním obraze/Rozmazání obrazu 

Odstup signál / šum větší než 50 dB 

Panorámování / naklápění Horizontálně ±100° (max. rychlost 300°/sec) 
Vertikálně ±25°(max. rychlost 125°/sec) v přírůstcích po 0,07° 

Výstup video / TV systém VBS, Y/C / PAL 
Napájecí napětí 10,8 - 13,0 V DC 
Příkon max. 13,2 W (při 12 V DC) 
Pracovní teplota 0°C až 40°C 
Skladovací teplota -20°C až 60°C 
Rozměry 113 (š) x 120 (v) x 123 (h) mm 
Hmotnost 860g 
Dodávané příslušenství AC adaptér, IR dálkové ovládání, suchý zip, návod k použití po 1 kuse 

 


