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The AiRScouter WD-200B tehostaa työskentelyä tuomalla tärkeät tiedot 
suoraan käyttäjän näkökenttään. Brotherin AirScouter -virtuaalilasit lisäävät 
tehokkuutta ja modernisoivat työnkulkua monissa eri työympäristöissä liik-
kuvasta koulutuksesta logistiikkaan ja kirurgisiin operaatioihin.
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ASENNUSTYÖT

AiRScouter tuo kuvalliset ohjeet näkökenttään ja työ nopeutuu.  

Ominaisuudet

HDMI-liitäntä
Tarkkuus 720 pistettä
Etäisyys 30 cm - 5 m
Säädettävä panta 

Saat ohjeet suoraan näkökenttääsi, joten sinun ei tarvitse 
keskeyttää työtäsi hakeaksesi ohjeita käyttöoppaasta tai tieto-
koneestasi. Erinomainen ratkaisu nopeutta ja tarkkuutta vaativiin 
asennustöihin.

AirScouterin nestekidenäyttö ja optiikka tuottavat kirkkaan 
ja terävän 720 pisteen kuvan, jonka voit säätimellä tarken-
taa halutulle etäisyydelle aina 30 sentistä 5 metriin silmien 
rasituksen vähentämiseksi.

Suuri tarkkuus pienentää silmien 
rasitusta

Säädettävän pannan ja joustavan varren ansiosta AiRScouter WD-200B 
on helppo säätää mukavaan asentoon jossa se ei häiritse työskentelyä.

Yksi koko sopii kaikille



ETÄTUKI

Voit jakaa näkemäsi kuvan koko työryhmällesi

Kun tehtävä vaatii etäyhteyttä asiantuntijaan, AiRScouter mah-
dollistaa kohteen kuvaamisen tavallisella irrotettavalla USB-kameralla 
(ei sisälly toimitukseen), joka liitetään mobiililaitteeseen. AiRScouter 
on erinomainen huoltotöihin, varaston inventointiin ja monimutkaisiin 
asennustöihin joissa asentajia opastetaan paikan päällä.  

Käyttökohteita

Etätuki
Varastojen inventaariot
Asentajakoulutukset
Turvallisuusala
Kokoonpano- ja 
asennustyöt

Yhdellä laitteella monta käyttötapaa:
AiRScouter on ihanteellinen lukuisiin erilaisiin 
liikkuvan työn tehtäviin.  

Kopterikuvat (Drone)
AiRScouter näyttää reaaliajassa mitä kopterin kamera näkee, joten ohjaajan 
ei tarvitse irrottaa katsetta kopterin ohjaimista tai lentoympäristöstä.

Turvallisuusala
Turvallisuusalan ammattilaiset voivat valvoa kahta kohdetta samanaikaisesti, 
sillä he näkevät toisen kohteen valvontakameran kuvan AirScouterilla.  

Monimutkaisiin fyysisiin töihin
AiRScouterin kädet vapauttava handsfree-tekniikka tuo tarvittavat ohjeet 

suoraan käyttäjän näkökenttään joten hän voi keskittyä työhönsä täysin.   



LISÄVARUSTEET

• Panta ja pehmusteet - HB20PD

• Joustava varsi oikealle silmälle - AM20R

• Joustava varsi vasemmalle silmälle - AM20L

• Litiumioniakku - BT-200

• Puoliläpäisevä peili - MR20H

Intelin Atom-prosessoria käyttävät taskutietokoneet ja tabletit voivat 
olla liian heikkotehoisia OmniJoin-ohjelmaa varten. Siksi Brother ei 
suosittele ajamaan OmniJoinia näissä laitteissa ennen kapasiteetti-
vaatimusten tarkistamista.
Siksi Brother ei suosittele OmniJoinin käyttämistä näissä laitteissa 
ilman erillistä testausta.

* AiRScouter is a Brother Industries, Ltd.’s trademark or registered trademark in Japan and other countries. * HDMI, HDMI logo and High-Definition 
Multimedia Interface are trademark or registered trademark of HDMI Licensing, LLC in the United States and other countries. * All other trademarks and 
registered trademarks are the property of their respective owners. * The product's design and specifications are subject to change without notice.

* 1 Full HD (1920x1080p) input is not supported for HDMI connection. * 2 This function is for the use with optional AM-20R (Flexible Arm for Right Eye) * 3 When you integrate the product in the 
system, you need to make sure that the entire system is complied with IEC60601-1. * 4 You can connect a 3rd party external mobile battery to operate AiRScouter. You cannot charge the 
embedded battery via micro USB port. * 5 When connected via the AC adapter.

Liitäntävaihtoehdot

ASENNUS- JA KOKOONPANOTYÖT

AiRScouter tukee yhteyttä 
pöytätietokoneisiin ja 
mobiililaitteisiin.

AiRScouterin suunnittelussa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota 
yhteensopivuuteen. Siksi näyttö on helppo liittää erityyppisiin laitteisiin, 
kuten tietokoneisiin, tabletteihin ja älypuhelimiin.


