
Tıbbi Görüntüleme hiç bu kadar kolay olmamıştı 

 Full-HD 1920 × 1080 video kaydı
 Olağanüstü kullanım kolaylığı
 Gelişmiş arızaya karşı emniyet özellikleri
 Canlı görüntü, oynatma veya GUI için 3.5" LCD ekran

UR-4MDUR-4MD

Hızlı ayar ve kolay kullanım sağlayan tasarımına rağmen sağlam bir 
özellikler ve beceriler listesine sahip olan UR-4MD, TEAC’ın en son çıkan 
yüksek çözünürlüklü tıbbi video kayıt cihazıdır. Otomatik algılama 
özelliğine sahip video bağlantıları ve otomatik video çözünürlüğü 
algılama özelliği ile ayar işlemleri hızlı ve kolaydır. 
Ön kontrol paneli, kullanıcıların sezgisel olarak kristal netliğinde HD 
video ve resim kaydı yapabilmelerini sağlar. 
Güvenilir bir kayıt ve veri yedeklemesi için ürün bir dahili sabit diske 
sahiptir. Ayrıca, kullanıcılar arşivleme, paylaşma ve başka aygıtlarda 
ve yerlerde oynatma amacıyla eş zamanlı olarak USB belleğe ve USB 
sabit diske kayıt yapabilir. UR-4MD ayrıca ağa bağlanabilir.

Monitör

Blu-ray™/DVD

HD/SD Görüntü

Sistem Yapılandırması

UR-4MD
Kayıt

Dosya Transferi
(Ethernet üzerinden) CIFS/FTP İstemci

Video Sinyali

Video ve 
Görüntü Kaynağı

Cerrahi Işıklı Kamera

Cerrahi Mikroskop

Laparoskopi

Ultrason

Endoskopi

AX-Anjiyografi

Dış Medya

PC/Sunucu PC/Mac

Yerleşik
Sabit Disk

Canlı görüntü, oynatma veya GUI için 3.5" LCD ekranCanlı görüntü, oynatma veya GUI için 3.5" LCD ekran

UR-4MDUR-4MDUR-4MDUR-4MDUR-4MD

Hızlı ayar ve kolay kullanım sağlayan tasarımına rağmen sağlam bir 
özellikler ve beceriler listesine sahip olan UR-4MD, TEAC’ın en son çıkan 
yüksek çözünürlüklü tıbbi video kayıt cihazıdır. Otomatik algılama 
özelliğine sahip video bağlantıları ve otomatik video çözünürlüğü özelliğine sahip video bağlantıları ve otomatik video çözünürlüğü 
algılama özelliği ile ayar işlemleri hızlı ve kolaydır. 
Ön kontrol paneli, kullanıcıların sezgisel olarak kristal netliğinde HD 
video ve resim kaydı yapabilmelerini sağlar. 
Güvenilir bir kayıt ve veri yedeklemesi için ürün bir dahili sabit diske 
sahiptir. Ayrıca, kullanıcılar arşivleme, paylaşma ve başka aygıtlarda 
ve yerlerde oynatma amacıyla eş zamanlı olarak USB belleğe ve USB 
sabit diske kayıt yapabilir. UR-4MD ayrıca ağa bağlanabilir.



©  Telif hakkı TEAC CORPORATION 2014–2016  1511 PDF / ISD-042F

Genel

Kayıt yapılabilen aygıtlar
USB Flash Bellek
USB Sabit Disk
Dahili sabit disk (500 GB)

Ekran 3.5-inç LCD
Güç kaynağı AC 100–240 V, 50/60 Hz
Çalışma sıcaklığı 5 ila 40 °C
Depolama sıcaklığı –20 ila 60 °C
Çalışma nem oranı %5–80 (yoğuşmasız)
Boyutlar (G × D × Y) Yaklaşık 210,5 mm × 235 mm × 88,5 mm
Ağırlık Yaklaşık 2,6 kg
Standartlar Güvenlik IEC60601-1, CSA60601-1, EN60601-1

EMC IEC60601-1-2, EN60601-1-2, ICES-003, FCC Class B
Sertifikalar FDA Sınıf 1

İsteğe bağlı aksesuarlar Uzaktan kumanda ünitesi, ayak pedalı, klavye, kart/barkod okuyucu
Kayıt Biçimi
Fotoğraf JPEG, DICOM (*.dcm)
Video MPEG-4 AVC/H.264
Giriş/Çıkış

Video Girişi

SDI (BNC) ×1 3G/HD-SDI: 1080p / 1080i / 720p, SD-SDI: 480i / 576i
DVI (tek bağlantı) ×1 Yüksek çözünürlük
S-Video ×1 NTSC, PAL
Kompozit (BNC) ×1 NTSC, PAL

Ses Girişi
SDI (BNC) ×1 *Ortak kullanımdaki SDI video giriş terminali.
Stereo mini jak ×2 LINE, MIC

Video Çıkışı

SDI (BNC) ×1 3G/HD-SDI: 1080p / 1080i / 720p, SD-SDI: 480i / 576i
DVI (tek bağlantı) ×1 Yüksek çözünürlük
S-Video ×1 NTSC, PAL
Kompozit (BNC) ×1 NTSC, PAL
SDI Thru ×1

Ses Çıkışı
SDI (BNC) ×1 *Ortak kullanımdaki SDI video çıkış terminali.
Stereo mini jak ×1 LINE

Diğer Arayüzler

RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX /1000BASE-T) ×1

USB 2.0 Tip A ×3
Kayıt yapılabilen aygıtlar için 2 ön konnektör
İsteğe bağlı aksesuarlar için 1 arka konnektör

USB 2.0 Tip B ×1 Dahili sabit disk erişimi için 1 arka konnektör (UR-4MD üzerinde)
Stereo mini jak ×3 harici tetik için

Özellikler

Teknik özellikler

Kritik görev Operasyon Odası ortamına uygun olarak tasarlanmıştır 

 Sezgisel ve kullanımı kolay
 Otomatik algılama sayesinde I/O ve video çözünürlüğünü “otomatik olarak” algılar
 Geniş kapsamlı kayıt çözünürlükleri 

640 × 480 ila 1920 × 1080 (30 Hz / 29.97 Hz): düşürülmemiş kayıt çözünürlüğü
1920 × 1200 (1728 × 1080 olarak yeniden boyutlandırılmış): Desteklenen giriş çözünürlüğü 

 Çoklu HD ve SD giriş/çıkışı (SDI, DVI-D, S-Video ve Kompozit)
 Eş zamanlı olarak çoklu ortama kayıt (2 harici USB bellek ve 1 dahili HD'ye kadar)
 Ağ iletişimi (FTP ve CIFS) RJ45 10/100/1000 Ethernet
 Komut denetimi - USB üzerinden
 Uzaktan kumanda, ayak pedalı, kart/barkod okuyucu ve klavye (isteğe bağlı)
 Tıbbi Standartlara uygunluk

 Artık veri yedekleme için dahili sabit disk ile arızaya karşı emniyetli kayıt özelliği
 S.M.A.R.T. dahili sabit disk sağlığını izler/rapor eder (kendi kendini izleme, analiz ve rapor teknolojisi) 
 Güç kesintisi durumunda emniyetli otomatik kapanma
 Sıvıya dayanıklı ön panel

500 GB'lık bir sabit disk için
yaklaşık kayıt süreleri

Yüksek çözünürlük 1920 × 1080

12 Mbps 18 Mbps 24 Mbps

90 saat 60 saat 45 saat

Standart çözünürlük 640 × 480

5 Mbps 8 Mbps 10 Mbps

180 saat 135 saat 100 saat

UR-4MD

Arka panel

“Blu-ray™ Disc”, “Blu-ray™” ve “Blu-ray™ Disc” logosu, Blu-ray™ Disc Association şirketinin ticari markalarıdır.
Bu belgede kullanılan diğer şirket adları, ürün adları ve logolar ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
* Özellikler ve teknik özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir.
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