


Informacja prasowa
	

Cyfrowe nowości z firmy Mustek

Kraków, 22 kwietnia 2003 roku --- Veracomp rozszerza ofertę cyfrowych produktów Mustek. Na rynku pojawiły się dwie nowe kamery cyfrowe, miniaturowy skaner do wizytówek oraz cyfrowy aparat fotograficzny. Urządzenia wyróżnia atrakcyjny wygląd, wielofunkcyjność i praktyczność zastosowania. 
 
Kamery DV 2000 i DV 3000 pracują w standardzie Digital Video (DV), wyposażone są w pięciosoczewkowy obiektyw i 1.5 calowy, kolorowy wyświetlacz LCD. Mogą również być wykorzystywane jako cyfrowy aparat fotograficzny. Model DV 2000 posiada 16 MB kartę pamięci, DV 3000 ma dwukrotnie większą pamięć. Ponadto, w obu urządzeniach istnieje możliwość jej rozbudowy przez wyjście SD/MMC. Dzięki niewielkim rozmiarom i kompaktowej budowie kamery są poręczne i lekkie. Port USB umożliwia szybką i prostą komunikację kamery z komputerem. Natomiast wyjście audio i wideo pozwala na podłączenie urządzenia do telewizora i oglądanie zarejestrowanego materiału na jego ekranie.  Do kamer dołączone jest dodatkowe oprogramowanie. VideoStudio™ SE pozwala dowolnie komponować filmy wideo, dodawać ścieżkę dźwiękową, tytuły, efekty specjalne. Photo Express™ umożliwia edycję zarejestrowanych obrazów. Photo Explorer™ SE - ich podgląd, organizację, korektę i współdzielenie. Natomiast Cool 360™ pozwala szybko i łatwo przekształcać serie obrazów w szerokokątną perspektywę, aż do panoramy 360 stopni. 

Dane techniczne:
§	przetwornik CMOS: 1.3 milionów pikseli (DV 2000), 2.1 milionów pikseli (DV 3000) 
§	wyświetlacz: TFT LCD 1,5 cala
§	rozdzielczość optyczna: 1280 x 960 (DV 2000), 1600 x 1200 (DV 3000)
§	głębia koloru: 24 bit
§	przechwytywanie sekwencji wideo: 320 x 240 
§	format zapisu: JPEG/ AVI
§	zoom cyfrowy: 2X
§	samowyzwalacz: 10 sekund
§	zakres ostrości: 0,7 ~ nieskończoności
§	obiektyw: 10,84 mm
§	pamięć: SD/MMC
§	interfejs: USB
§	wyjścia: audio/ wideo
§	szybkość migawki:  1/15 do 1/4000 sekund
§	współpraca z systemami: Windows 98SE, Me, 2000, XP, Mac OS 9 i następne, Linux 2.4.X i następne
§	zasilanie: baterie AA
§	wymiary: 86 x 40 x 68 mm
§	waga: 110 g
§	akcesoria: kable USB, audio, pokrowiec, zawieszka.

MDC 4000 to najnowszy, wielofunkcyjny aparat cyfrowy firmy Mustek. Pracuje jako cyfrowy aparat fotograficzny, cyfrowa kamera wideo z zapisem dźwięku, kamera internetowa oraz dyktafon. Aparat wyposażony jest w czujnik CCD o rozdzielczości 3.1 megapikseli. Obraz i dźwięk zapisywane są we wbudowanej 16 MB pamięci lub poprzez gniazdo SD.  Interfejs USB 2.0 umożliwia szybką komunikację z komputerem. Aparat posiada czterokrotny cyfrowy zoom oraz wyjście wideo pozwalające na podłączenie go do telewizora. Na tylnej ściance MDC 4000 znajduje się kolorowy, ekran TFT LCD o wielkości 1.5 cala, który wyświetla menu aparatu oraz pozwala obserwować efekty wykonanej pracy. Urządzenie rejestruje obrazy w wysokiej rozdzielczości 2048 x 1536, która po interpolacji wzrasta do 2272 x 1704. Posiada aluminiową obudowę i niewielkie rozmiary 83 x 31 x 63 mm, co czyni go estetycznym i poręcznym. Aparat ma wbudowaną lampę błyskową, przy jej wykorzystaniu redukuje efekt czerwonych oczu. Do urządzenia dołączony jest zestaw oprogramowania do edycji zdjęć i materiału wideo: VideoStudio™, Photo Express™, Photo Explorer™ SE, Cool 360™ oraz Acrobat® Reader™. 

Dane techniczne:
§	przetwornik CCD: 3,1 mln pikseli, CCD
§	wyświetlacz: kolorowy LCD o wielkości 1,5 cala 
§	wizjer: optyczny oraz przez tylni panel LCD
§	rozdzielczość optyczna: 2048 x 1536
§	rozdzielczość sprzętowo interpolowana: 2272 x 1704
§	głębia koloru: 24 bit
§	przesłona: stała, f 4.0 
§	zakres ostrości: 20 cm do nieskończoności
§	obiektyw: 6,7 mm z automatycznym ustawianiem ostrości 
§	funkcje lampy błyskowej: 
-	automatyczne uruchamianie lampy błyskowej
-	redukcja czerwonych oczu
-	ręczne włączanie i wyłączanie lampy błyskowej
§	kompresja: średnio 3.3 x
§	pamięć: wbudowane 16 MB, wyjście na karty MMC 
§	interfejs: USB 2.0, wyjście wideo
§	migawka: 1/15 ~ 1/2500 sekund
§	samowyzwalacz: 10 sekund 
§	dodatkowe funkcje:
-	NetMeeting
-	kamera cyfrowa (zapis wideo do 30 sekund z zapisem dźwięku)
-	dyktafon
-	menu wyświetlane na panelu LCD
-	cyfrowy zoom: 4x
-	zapis wideo ( w opcji kamery internetowej): 15 klatek/ sek. (640 x 480), 30 klatek/ sek.(320 x 240)
-	oszczędzanie energii
§	zasilanie: 2 baterie typu AA 1.5 V
§	oprogramowanie: sterowniki, program do edycji zdjęć, aplikacja do obsługi funkcji kamery internetowej
§	wymiary: 83 mm x 31 mm x 63 mm 
§	waga (bez baterii): ok. 100 g 

ScanExpress Card Smart jest funkcjonalnym, miniaturowym skanerem, który pozwala na szybkie i wygodne skanowanie wizytówek. Zaprojektowano go dla osób, które często podróżują, a baza danych ich kontaktów (wizytówek) jest codziennie powiększana o nowe dane. Urządzenie jest niewielkie (102 x 62 x 22 mm) i lekkie (75 g). Skaner podłączany jest do komputera i zasilany przez port USB. Skanowanie wizytówki trwa 5 sekund, a przetworzenie informacji przez program rozpoznający tekst zajmuje 2,5 sekundy.  Dołączone oprogramowanie OCR rozpoznaje znaki w 24 językach, w tym polskie czcionki. Przekształcone w postać elektroniczną dane można błyskawicznie przesłać jako nowy kontakt do aplikacji typu Outlook czy Outlook Express. Do urządzenia dołączane jest eleganckie etui, które zabezpiecza urządzenie w czasie podróży. Skaner osiąga rozdzielczość 600 x 600 dpi. Współpracuje z systemami Windows 98, ME, 2000 i XP.

Dane techniczne:
§	typ skanera: monochromatyczny
§	tryby skanowania: 
-	odcienie szarości: 8 bit
-	tekst: 1 bit
§	obszar skanowania: 61 mm x długość wizytówki
§	metoda skanowania: podawane pojedyncze elementy
§	źródło światła: CIS (diody RGB)
§	rozdzielczość optyczna: 600 x 600 dpi
§	interfejs: USB
§	kompatybilność: Win 98/ Me/ 2000/ XP
§	oprogramowanie: dołączana aplikacja OCR, rozpoznaje polskie czcionki
§	rozmiary: 102 x 62 x 22 mm
§	waga: 75 g.

Sugerowana cena detaliczna brutto kamery DV 2000 wynosi 599 zł, DV3000 – 799 zł, skanera – 299 zł i aparatu MDC 4000 – 899 zł. Urządzenia objęte są 24 miesięczną gwarancją. Dostępne są w autoryzowanych punktach i salonach sprzedaży produktów MUSTEK, które udostępniają pomoc wykwalifikowanego sprzedawcy i materiały informacyjne. Lista autoryzowanych salonów znajduje się na stronie http://www.mustek.com.pl. oraz w sklepach na terenie całej Polski. 

Informacje o Veracomp SA
Veracomp SA – specjalizowany dystrybutor rozwiązań informatycznych. Od 12 lat dostarcza partnerom handlowym unikalne pakiety biznesowe - produkty informatyczne wzbogacone o doradztwo, serwis, szkolenia, marketing. Lider na rynku dystrybucji IT w zakresie doradztwa technicznego. Jako jedyny dystrybutor w Polsce oferuje zaawansowany system pomocy technicznej (help-desk), usługi konsultingu informatycznego i logistyki serwisowej. W ofercie: LAN, infrastruktura internetu, bezpieczeństwo w sieci, systemy RAID, sieci SAN, backup danych, serwery do zastosowań krytycznych, peryferia, prezentacje, Internet dla domu i biura. W ramach ogólnopolskiego cyklu bezpłatnych programów edukacji informatycznej pt. “Biznes potrzebuje specjalizacji” popularyzuje wiedzę w zakresie tych technologii wśród polskich przedsiębiorstw.
Firma prowadzi działalność w 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Rumunia). W 2001 roku jej przychody przekroczyły 160 milionów złotych, co daje spółce 33 pozycję wśród największych polskich firm teleinformatycznych. Zatrudnia 120 pracowników w centrali w Krakowie i ośmiu regionalnych biurach handlowych. Zaawansowana infrastruktura komunikacyjna (system ERP, CRM, VoIP) pozwala na szybkie dokonywanie transakcji, również on-line. Dostawy realizowane są z trzech centrów logistycznych zlokalizowanych w Krakowie, Warszawie i Nowym Jorku. Jako wiarygodny importer Veracomp dysponuje ponadto własnym składem celnym. 
Veracomp wyodrębnił dwie spółki zależne: Multioffice Sp. z o.o. - ogólnopolskiego dystrybutora akcesoriów i komputerowych materiałów eksploatacyjnych oraz Compendium – centrum edukacji informatycznej dla specjalistów IT z Polski oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 
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