Leica Captivate
Be Captivated - Engedje,
hogy rabul ejtse

Leica Captivate –
Ne csak lássa az adatokat, használja és
érezze!
A Leica Captivate a földmérésben soha nem látott 3D valóságélménnyel és egyszerű, az okostelefonokon megismert kezelési filozófiával
kápráztatja el! A hihetetlen könnyedén kezelhető szoftver, a megbízható műszerek, a terméktámogatás - mely csupán egy kattintásra
van Öntől - összességében egy átfogó, a legnagyobb kihívást jelentő helyzetekre is megnyugtató megoldást biztosít Önnek!
A Leica Captivate új erőt ad a már bevált és egyben megújított Leica Nova és Viva műszereknek! Az ismerős alkalmazásokban a letisztult
és intuitív érintőképernyős navigálás révén a legösszetettebb adatok felmérése és kezelése is csupán néhány mozdulat.

Erőt sugárzó teljesítmény minden
rendszerben

Korlátlan átjárást biztosítva a terep és
iroda között

Terméktámogatás - egy kattintásra
Öntől

A Leica Nova és Viva új generációja
bemutatkozik, mint a világ első tanulásra
képes mérőállomásai. A megújult Leica Viva
GNSS család még szélesebb lehetőségeket
biztosít, köszönhetően a piac legjobb 3D
valóságélményt nyújtó Leica Captivate
szoftvere és a végletekig fejlesztett GNSS
vevők találkozása révén. A Leica Captivate
modernizálja a Leica Nova szkennelési
lehetőségeit: átfedésbe hozza és egy
nézetben jeleníti meg a mért pontokat, a
3D modelleket és pontfelhőket!

Amíg a Leica Captivate szorgalmasan
méri és modellezi a környezetet, addig az
irodában a Leica Infinity feldolgozza azokat
a háttérben. A gördülékeny és biztonságos
adatátvitel garantálja a projektek időben
történő befejezését. A Leica Captivate és a
Leica Infinity maximálisan együttműködnek
annak érdekében, hogy csatlakozhasson a
korábban mért adataihoz és a feldolgozás
még gyorsabbá és még hatékonyabbá
váljon!

Aktív VevőTámogatás (AVT): Kitűnő
szakemberekkel egy globális hálózat áll
az Ön szolgálatában, hogy szakszerűen
segítse bármilyen felmerülő probléma
esetén. A kitűnő szerviz révén elfelejtheti a
késéseket. Konzultáljon szakembereinkkel,
hogy a munkáit még gyorsabban be tudja
fejezni. Használja felhő szolgáltatásainkat
a terepen az adatok küldésére és
fogadására, így elkerülve a költséges
pótméréseket és helyszíneléseket. Tartsa
ellenőrzés alatt a kiadásait a személyre
szabott Terméktámogatási Csomagok (CCP)
révén, és biztos lehet abban, hogy minden
rendben lesz: nyugodt lehet mindenhol és
mindenkor!

STRAPABÍRÓ, DÍJNYERTES TERVEZÉS
Magasfokú, IP68 védelem
Red Dot "Honourable Mention" elismerésben
részesült Termék Tervezés kategóriában.
Jövőbeli kiegészítő modulok használatának
biztosítása
NAPFÉNYBEN IS KIVÁLÓAN LÁTHATÓ KIJELZŐ
5“ WVGA színes érintőképernyő
MAGAS PROCESSZOR TELJESÍTMÉNY
OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™-A9
processzor
Integrált POWERVR™ SGX540 grafikus gyorsító
INTEGRÁLT PERIFÉRIKÁK
Teljesen integrált rádió és antenna nagy
hatótávolságú robot mérőállomás vezérléshez
Integrált DISTO™ távmérő
3.75 G modem, WLAN és Bluetooth®
5MP kamera és vaku
Iránytű, dőlésérzékelő és gyorsulásmérő
LENYŰGÖZŐ 3D NÉZET
Nagyítás, elhúzás, keringés és ablakolás
Valós idejű video kép adat átfedéssel (kamerás
mérőállomások szükségesek hozzá)
Teljes értékű adat hozzáférés
EGYSZERŰ, LETISZTULT FELHASZNÁLÓI FELÜLET
Kitűnő dizájn
Munkaállomány és alkalmazás választása legyintéssel
Testre szabható kezdő képernyő
Menü- és képátvezetések, animációk

Szélesebb képernyő, tisztább
láthatóság, erőmű a terepen
Válassza a 10.1” kijelzővel rendelkező tabletet és "váljon eggyé
az adatokkal" - Az erő az Ön kezében lesz!
A Leica CS35 szemet gyönyörködtető keskeny kivitele katonás
keménységgel (IP65 és MIL-STD-810G ütésállóság) és magas
számítási teljesítménnyel párosul, biztosítva a kényelmes és gyors
munkavégzést. A hihetetlen fényerő (800 nit) bármilyen körülmény
közt is tökéletes láthatóságot garantál. A Windows operációs
rendszernek köszönhetően a komplett irodát is magával viheti!

A Leica Captivate a soha nem látott 3D valóságélmény, a már bevált és megújult
precíziós műszerek és a megbízható szolgáltatások egyedülálló kombinációja.
Az egyszerű, okostelefonokon megismert kezelési filozófiával a legösszetettebb
adatok kezelése is élmény lesz Önnek!
Be Captivated. - Engedje, hogy rabul ejtse!
A világ felméréséhez nyújtott közel 200 éves úttörő megoldásaival a Leica
Geosystems elnyerte a térbeli adatok gyűjtésén, elemzésén, megjelenítésén
dolgozó szakemberek bizalmát. A Leica Geosystems legfontosabb
ismertetőjegye a térbeli adatok pontos mérését, gyors modellezését, könnyű
elemzését és megjelenítését biztosító eszközök széles kínálata. Termékeink
és szolgáltatásaink iránti bizalom alapja a megbízhatóság, az eszközök által
biztosított érték, valamint a kiemelkedő ügyféltámogatás.
A Leica Geosystems a Hexagon Csoport (Nasdaq Stockholm: HEXA B;
hexagon.com) része, a világ egyik vezető innovációs vállalata az információs
technológia (IT) szektorban. Küldetése a minőségi és hatékony megoldások
szállítása a téradatokkal és ipari alkalmazásokkal foglalkozó vállalatok számára.

Az illusztrációk, leírások és műszaki adatok nem kötöttek. Minden jog fenntartva.
Nyomtatva Svájcban – Szerzői jogok: Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Svájc, 2015.
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Be Captivated

Leica Infinity
The bridge between
field and office

Leica Viva GS15
Be Captivated
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Oktató videók rendelkezésre állnak itt:
http://www.leica-geosystems.hu/hu/Leica-Captivate_106478.htm

www.leica-geosystems.hu/captivate
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