
  

 

 

BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH 1 CCD HD ENDOCAM  

PERFORMANCE HD 

 

 
 

Bộ xử lý hình ảnh kỹ thuật số ENDOCAM với ưu thế về mặt chi phí / hiệu quả. Hệ thống tối 

ưu khi kết hợp với nguồn sáng LED ENDOLIGHT LED1.1 và  LED1.2. 

 

 Tối ưu khi kết hợp với màn hình LCD HD- độ phân giải cao ( HDMI) 

 Có ngõ ra tín hiệu kỹ thuật số SDI dùng truyền tín hiệu tới khoảng cách xa 

 Xử lý tín hiệu kỹ thuật số 

 Có cổng USB trên hộp xử lý để lưu trực tiếp hình dừng hay video trên thẻ nhớ USB 

 Cổng điều khiển từ xa cho việc điều khiển từ xa ( ví dụ chức năng chuyển nguồn sáng 

ENDOLIGHT LED1.2 sang chế độ chờ hay kích hoạt máy in màu ) 

 Có chức năng ghi nhớ cân bằng trắng 

 Cho phép điều chỉnh cửa sổ đo độ sáng ( measuring window ) để điều chỉnh độ sáng 

của hình ảnh nội soi. 

 Điều chỉnh được độ tương phản bao gồm chức năng chống cấu trúc lưới ( anti-moire ) 

 Chuyển đổi tự động tín hiệu ngõ ra analog tùy theo loại đầu camera được kết nối : 

 50Hz camera head 5515901:  PAL 

 60Hz camera head 5514961: NTSC 

 Kiểm soát tự động màn chập điện tử , giúp tối ưu hóa độ sáng hình ảnh với mọi loại 

nguồn sáng được biết đến 

 Phím bấm mềm ở mặt điều khiển phía trước của máy , dễ lau vệ sinh máy 

 Vận hành máy dễ dàng và hiệu quả 

 Đáp ứng mọi mức độ yêu cầu về vệ sinh khi sử dụng hàng ngày 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH 1 CCD HD ENDOCAM  

PERFORMANCE HD 

 

ĐẦU CAMERA  

 
 

Đầu camera khớp nối C-mount 

 

 CCD ½” với độ nhạy cực cao cho phép sử dụng đa dạng trong mọi nội soi chuyên 

khoa 

 Khớp nối C-mount 

 Cho ứng dụng đa dạng- tương thích với kính hiển vi phẫu thuật 

 Đầu camera kích thước nhỏ, khối lượng nhẹ, có 2 nút điều khiển từ xa 

 Thoải mái và thuận tiện khi thao tác 

 Cho phép điều khiển các thiết bị ngoại vi bằng nút điều kiển từ xa ( Máy in, 

Nguồn sáng LED, Máy lưu trữ dữ liệu ) 

 Tái tạo màu sắc chính xác 

 Cho phép ngâm và tiệt trùng bằng khí  

 Cho phép tiệt trùng bằng máy STERIS và STERRAD NX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ENDOCAM®

ENDOCAM®

1

1CCD HD ENDOCAM®

PERFORMANCE HD 
Tổng quát hệ thống

Đầu thu / máy in 
SD 

(lưu trữ hình ảnh)

Màn hình HD 

Đầu camera 1 CCD 

85261.501

5257.271 
xoay được

Ống kính soi PANOVIEW
và PANOVIEW PLUS 

85261.212/.242/ 
.272/.322/.382

Bilder / pictures (BMP) 
Videos           (M4V)

Màn hình SD

HDMI

HDMI / 
DVI

Composite 
S-Video 
SDI 
Component 
(YPBPRr)

http://www.iceni.com/unlock.htm


  

 

 

BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH 1 CCD HD ENDOCAM  

PERFORMANCE HD 

 

 
 

Bộ xử lý hình ảnh ENDOCAM® PERFORMANCE HD  

có đầu camera 50 Hz hệ PAL , có ngõ ra SD 

bao gồm: 

Hộp xử lý ENDOCAM® PERFORMANCE HD (5514101), Đầu camera ENDOCAM® 

PERFORMANCE, 50Hz (5514901), Thẻ nhớ USB 8GB (56540028), Cáp HDMI / DVI-D 

interlock 3.0 (103843), Cáp điều khiển từ xa dài 1.5 m (5502991) và 

Cáp nguồn (2440.03)  .........................................................................................5514001 
 

 

Bộ xử lý hình ảnh ENDOCAM® PERFORMANCE HD  

có đầu camera 60 Hz hệ NTSC , có ngõ ra SD 

bao gồm: 

Hộp xử lý ENDOCAM® PERFORMANCE HD (5514101), Đầu camera ENDOCAM® 

PERFORMANCE, 50Hz (5514961), Thẻ nhớ USB 8GB (56540028), Cáp HDMI / DVI-D 

interlock 3.0 (103843), Cáp điều khiển từ xa dài 1.5 m (5502991) và 

Cáp nguồn (2440.03)  .........................................................................................5514601 

 

 

Khuyến cáo không kết hợp với nguồn sáng Halogen. 

 

Nguồn sáng LED được khuyến cáo xem trang A 85 

Nguồn sáng Xenon được khuyến cáo xem trang A 79 

Màn hình LCD 5370221 được khuyến cáo xem trang A 57 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH 1 CCD HD ENDOCAM  PERFORMANCE HD 

HỘP XỬ LÝ 

 

Phân loại an toàn theo EN 60601 (UL 

2601-1 / CSA C22.2 NO.601.1 – cho Mỹ) 
1 

Tương thích điện từ ( EMC ) EN 60601-1-2 / IEC 601-1-2 

Tuân theo hướng dẫn về thiết bị y tế 

93/42/EWG 
Class 1 

Xếp nhóm  CF 

Mức độ bảo vệ chống thấm nước IP 20 

Điều kiện vận hành -10° C - +40° C 

Cổng USB USB 2.0  (định dạng FAT32 ) 

Định dạng file ảnh / video BMP / MPEG-4  (file extension m4v) 

Ngõ điều khiển từ xa Chân cắm stereo 1 x 3.5 mm  

Độ phân giải ( ngõ tín hiệu HDMI ) 

Điều chỉnh được 

1920 x 1080i 

1280 x 720p 

720 x 576p (50 Hz) 

720 x 480p (60 Hz) 

Ngõ tín hiệu SD và ngõ ghi video  

Độ phân giải 

SDI (BNC), YPbPr (3cBNC), S-Video 

(Y/C),  

Composite (BNC): 

Với đầu camera 50Hz  độ phân giải PAL  

Với đầu camera 60Hz độ phan giải NTSC  

Màn chập tự động 1/60s - 1/10,000s 

Cân bằng trắng với nhiệt độ màu 2300k - 7000k 

Khuếch đại tối đa +10db 

Tiêu thụ năng lượng 40 VA 

Chu trình làm việc Hoạt động liên tục 

Công suất định danh Tối đa 0.25 A 

Nguồn điện 100 - 240 V~ (a.c.), 50 / 60 Hz 

Khối lượng 4.9 kg 

Kích thước 300 x 120 x 416 mm 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH 1 CCD HD ENDOCAM  PERFORMANCE HD 

ĐẦU CAMERA 

 

 5514 

Cáp của đầu camera Dài 3.8 m 

Nút điều khiển từ xa 2 nút trên đầu camera, lập trình được 

Khớp nối với thấu kính C-mount 

Kích thước CCD 1/2" 

Độ nhạy sáng tối thiểu 2 lux / f=1.4 

Mức độ bảo vệ chống thấm nước IP 67 

Khối lượng của đầu camera ( không tính 

cáp ) 
65 g 

Kích thước của đầu camera ( không tính 

cáp và phần chống gập ) 
33 x 61 mm    

Chiều dài bao gồm cả phần chống gập 111 mm      

 



ENDOCAM®

ENDOCAM®

1

1CCD HD ENDOCAM®

PERFORMANCE HD 
Lựa chọn thấu kính khớp nối C-mount

THẤU KÍNH

Thấu kính 
zoom

Thấu kính có khoảng tiêu 
cự cố định

Thấu kính 
gập góc

Khoảng 
tiêu cự

21 mm      -      36 mm 21 mm 24 mm 27 mm 32 mm 38 mm 24 mm

Loại ống soi 85261.501 85261.212 85261.242 85261.272 85261.322 85261.382 5257.271

EN
D
O
SK
O
P 
/ 
EN

D
O
SC

O
PE

PTNS Ổ 
bụng 

10 mm 
7 mm 

5 mm full

PTNS Ổ 
bụng 

5 mm

Khớp
Tiết niệu

Tai mũi 
họng

4mm

Tiết niệu

Ống soi 
mềm 7305

Ống soi 
niệu quản 

- thận

http://www.iceni.com/unlock.htm



