
SNEL EN EENVOUDIG FOTO’S, BOEKEN OF ANDERE 3D-OBJECTEN OP EEN SCHERM TONEN

VISUALIZERS

ONDERWIJZEN EN TRAINEN

Een levend insect haarscherp vergroot tonen. Een visueel trainingsschema of afbeeldingen uit de cursusmap projecteren. Of een 

voorwerp dat een leerling heeft meegenomen direct in het groot bekijken. Het kan allemaal met de visualizer: een onmisbare 

tool binnen vernieuwend onderwijs. Een visualizer of documentencamera is een camera die o.a. foto’s, documenten en 3D-ob-

jecten vergroot weergeeft op een digitaal schoolbord of projectiescherm. Ook kan de camera video’s maken van de objecten en 

deze opslaan en delen. 

DE VOORDELEN VAN EEN VISUALIZER

UITSTEKENDE BEELDKWALITEIT

Prachtige beelden dankzij een tot 60 fps full HD (1080p resolutie) camera. Hoge kleurnauw-

keurigheid, schaduwvrije belichting en maximale scherpte. Slimme technieken zorgen voor een 

eenvoudige, intuïtieve positionering van de objecten.

CREËER MULTIMEDIA PRESENTATIES

De opnamefunctionaliteit van de visualizer is niet beperkt tot de eigen camera en microfoon. Sluit 

een pc of tablet aan op de visualizer en neem externe content – zoals  PowerPoint presentaties, 

digitale foto’s, webpagina’s en pdf’s – eenvoudig op met voice-overs en in hoge resolutie.

BESCHRIJFBAAR WERKOPPERVLAK

Zelfklevende dry-erase werkvlakken kunt u als accessoire erbij nemen. Eenmaal bevestigd aan 

het werkvlak schrijft u gemakkelijk met gewone whiteboard markers. Zodat u de visualizer kunt 

gebruiken als whiteboard of digitale flipover. Ook kunt u zo handgeschreven materiaal toevoegen 

tijdens opnames.

FLEXIBELE INSTALLATIE

U hebt de keuze uit een hele range van compacte en draagbare modellen. Maar mocht u nu geen 

ruimte hebben voor een visualizer op tafel, dan is het installeren van een documentcamera aan 

het plafond een alternatief. Dezelfde functionaliteit maar dan innovatief weggewerkt in de ruimte.

OPNAMEFUNCTIONALITEIT

Een interne opnamefunctionaliteit en roterende camerakop maken het mogelijk volledige lessen 

en trainingen vast te leggen. Inclusief de audio. Dit biedt een snelle en eenvoudige oplossing voor 

in-house producties van bijvoorbeeld trainingsvideo’s of lesinstructies. U hoeft geen statief, lam-

pen, microfoons, of iets anders op te zetten.  

VISUALIZERS, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION

- Maakt foto’s en filmpjes van de objecten 

- Zelf tekst en tekeningen toevoegen

- Zeer eenvoudig in gebruik

- Inscannen is niet nodig

- Vergroot praktisch alle 2D en

3D-objecten uit


