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AiRScouter WD-200B fra Brother er designet til at gøre 
arbejdet lettere og mere produktivt ved at placere vigtige 
informationer direkte i brugerens synsfelt. 

HEADSET MED MINISKÆRM

FÅ ØJNENE OP
for en ny arbejdsmetode



LIGE I ØJET
smar t teknologi

B

TIL MONTAGE

Mindre spildtid med AiRScouter

Vigtige funktioner

HDMI-tilslutning

720 pixel opløsning

Skarphedskontrol 30 cm - 5 m

Fleksibelt headset

Få den hjælp, du har brug for, direkte ind på nethinden, i stedet 
for at afbryde arbejdet for at lede i manualer og på computeren. 
AiRScouter er perfekt til montage på samlebånd, hvor hastighed 
og præcision er vigtige faktorer.

AiRScouters LCD-skærm og optiske design giver lys og 
klar 720 pixel opløsning, og med skarphedskontrollen kan 
brugeren vælge afstandsindstilling fra 5 m til 30 cm,  
så øjet ikke belastes. 

Høj opløsning og  
skånsom mod øjet

Det nyudviklede headset og den fleksible arm sikrer, at AiRScouter 
WD-200B sidder behageligt og fast, så brugeren ikke bliver forstyrret i sit 
arbejde.

Perfekt pasform og funktionalitet



TIL FJERNASSISTANCE

Del dit udsyn, og giv arbejdsgruppen det fulde billede

Til opgaver, der kræver kommunikation med eksterne specialister, 
kan brugeren dele sit udsyn via et aftageligt tredjeparts USB-kamera 
(medfølger ikke) og mobilt netværk.  Dette er perfekt til vedlige-
holdelsesarbejde, lageroptælling og guide arbejdsgrupper gennem 
komplekse fysiske opgaver i marken. 

Ideel brug

Fjernsupport
Lageropgørelse
Erhvervskurser
Sikkerhedsstyrker
I produktionen

Ét produkt, mange muligheder:
AiRScouter er velegnet til en lang række 
praktiske funktioner under forskellige forhold:

Droneoptagelser
Ved hjælp af teknologisk udstyr til fjernoptagelser, såsom et dronekamera, 
kan brugeren se nye perspektiver af de opgaver, der udføres i marken.

Sikkerhed
Med AiRScouter kan politi og sikkerhedsvagter på patrulje få adgang til 
optagelser fra et eksternt kamera direkte i headsettet, så de kan dække to 
steder på en gang.

Til komplekse fysiske opgaver
AiRScouters håndfri teknologi giver brugeren frihed til at koncentrere sig om 

den fysiske opgave, mens han får visuelle instruktioner.



EKSTRA TILBEHØR

Stationær PC

-

HDMI-tilslutning

Kontrolboks

• Headset og pudesæt til headset – HB20PD
• Fleksibel arm til højre øje – AM20R
• Fleksibel arm til venstre øje – AM20L
• Li-ion-batteri – BT-200
• Halvt spejl – MR20H

AiRScouter kan bruges med Brothers OmniJoin webkonference- 
system. Dog kan Stick-PC’er og tablets, som anvender Intel Atom- 
processor, muligvis ikke opfylde de CPU-krav, der kræves for at  
anvende OmniJoin. Derfor anbefaler Brother, at der foretages en 
test, inden man forsøger at anvende OmniJoin med denne type 
enheder.

Med OmniJoin™ kan alle typer virksomheder holde onlinemøder af 
høj kvalitet på en sikker og pålidelig forbindelse. OmniJoin er en  
professionel løsning, der gør det muligt for dine medarbejdere at 
arbejde tæt sammen, uanset hvor de er placeret.

Tilslutningsmuligheder

TIL SUPPORT

Samarbejde med AiRScouter  
gennem en række desktop- og  
mobile enheder.

AiRScouter er designet, så den er let at tilslutte til en lang række 
enheder såsom PC’er, tablets og smartphones. 

Specifikationer

Modelnavn WD-200B
EAN-kode
Hoveddisplay

Headset
Mål

Vægt

Video-input

Display

Driftsmiljø

Funktioner

Bæremåde

Strømforsyning

Batterilevetid

Medfølgende i kassen

Kontrolboks

Headset
Kontrolboks
Interface *
HDMI-opløsning
Opløsning 720 p (1280 × 720 pixel)
Farve

SkarphedskontrolSkarphedskontrol

Størrelse
Temperatur
Luftfugtighed

4977766754392
Enkelt øje

266 (H) × 182,9 (B) × 28,8 (D) mm
Kabellængde: 2 m

115 (H) × 84 (B) 28,8 (D)

Ca. 145 g (inkl. kabel)
Ca. 190 g

HDMI med HDCP-understøttelse
720 p (1280 × 720 pixel)

16770K farver

Justérbar mellem ca. 30 cm til 5 m

Synsvinkel ca. 17,8° (13° på 1 m afstand)
0 til 40° C

20~80 % (ikke-kondenserende)

Lysstyrke (5 trin) / skærmrotation (til venstre øje/højre øje)*
Key lock / forstørrelses-indstilling*

Hovedbøjle med fleksibel arm)

AC-adapter, indbygget batteri,
USB micro-B-port til strømforsyning fra eksternt batteri*4

Ca. 4 timer
Ca. 2,5 W

DC5V 1A+
233 (B) × 270 (D) × 113 (H) mm

Ca. 1,0 kg

Headset, hovedbøjle, kontrolboks, fleksibel arm, fuldt spejl, li-ion-batteri, 
AC-adapter, puder, strop, ledningsholder, brugsanvisning

1

Strømforsyning *
Strøminput

Emballage

5

Størrelse
Vægt

2

3

*1 Fuld HD (1920 × 1080p) input understøttes ikke ved HDMI-tilslutning. *2 Denne funktion er til brug med AM-20R (fleksibel arm til højre øje) (købes 
separat). *3 Når man integrerer dette produkt i systemet, skal man sikre, at hele systemet opfylder IEC60601-1. *4 Man kan tilslutte et tredjeparts 
eksternt mobilt batteri til AiRScouter. Det indbyggede batteri kan ikke oplades via micro USB-port. *5 Når tilsluttet via AC-adapter.

*AiRScouter er et varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. i Japan og andre lande. *HDMI, HDMI-logoet og High Definition Multimedia Interface er 
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LCC i USA og andre lande. *Alle andre varemærker og registrerede varemærker 
tilhører deres respektive ejere. *Produktets design og specifikationer kan ændres uden varsel.


