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AiRScouter WD-200B fra Brother er utviklet for å gjøre arbeidet 
lettere og mer produktivt ved å plassere viktig informasjon direkte 
i brukerens synsfelt. 

HEADSET MED SKJERM

FÅ ØYNENE OPP
for en ny arbeidsmetode



EN ØYEÅPNER
smar t teknologi

B

STØTTE VED MONTERING

Reduser nedetid med AiRScouter

Nøkkelfunksjoner

HDMI-tilkobling
720p oppløsning 
30cm-5m fokusering
Fleksibel hodebøyle

Få den hjelpen du trenger, direkte på øyet, istedet for å avbryte 
arbeidet for å lete i manualer eller på PCen. AiRScouter er 
perfekt for arbeid med montering på samlebånd, hvor hurtighet 
og nøyaktighet er viktige faktorer. 

AiRScouter sin LCD-skjerm og optiske design gir en lys og 
klar 720p oppløsning. Fokusering gjør det mulig å velge en 
avstand fra 5 m til 30 cm, slik at øyet ikke belastes.

Høy oppløsning og skånsom 
mot øyet

Det nyutviklede hodebøylen og dens fleskible arm sikrer at AiRScouter 
WD-200B sitter behagelig og sikkert, slik at brukeren ikke blir forstyrret i 
sitt arbeid.

Perfekt passform og funksjonalitet



TIL FJERNASSISTANSE

Del hva du selv ser, og gi arbeidsgruppen et fullstendig bilde

For oppgaver som krever kommunikasjon med eksterne spseialister, 
kan brukeren dele det han ser via et avtakbart tredjeparts USB-kam-
era (medfølger ikke) og mobilt nettverk. Dette er perfekt ved 
vedlikeholdsarbeid, lageropptelling og for å veilede arbeidsgrupper 
gjennom komplekse fysiske oppgaver.

Ideelle bruksområder

Fjernassistanse
Lagertelling 
Opplæring
Sikkerhetsstyrker
Samlebåndsarbeid

Ett produkt, mange muligheter: 
AirScouter er ideell for mange bruksområder 
og en rekke forhold.  

Droner
Ved bruk av teknologisk utstyr til fjernopptak, slik som et dronekamera kan 
brukeren se nye perspektiver på oppgaver som skal utføres ute i feltet. 

Sikkerhet 
Med AiRScouter kan sikkerhetsteam dekke to områder på samme tid. Dette 
ved hjelp av tilgang til eksterne kamera feeds som vises direkte på deres 
headset mens de er på patrulje.  

For komplekse fysiske oppgaver
AiRScouter sin håndfrie teknologi gir brukeren frihet til å konsentrere seg om 

den fysiske oppgaven, mens han eller hun får visuelle instruksjoner.



Spesifikasjoner

Modellnavn WD-200B
EAN-kode
Hodeskjerm

Hodebøyle
Mål

Vekt

Video-inngang

Skjerm

Driftsmiljø

Funksjoner

Bæremåte

Strømforsyning

Batterilevetid

Medfølger i esken

Kontrollboks

Hodebøyle
Kontrollboks
Grensesnitt *
HDMI-oppløsning
Oppløsning 720 p (1280 × 720 pixel)
Farge

Fokusering

Størrelse
Temperatur
Luftfuktighet

4977766754392
Enkelt øye

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

115 (H) × 84 (B) 28,8 (D)

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

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

16770K farger

Justerbar fra ca. 30 cm til 5 m

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

20~80 % (ikke-kondenserende)

Lysstyrke (5 nivåer) / skjermrotasjon (til venstre øye/høyre øye)*
Key lock / forstørrelses-innstilling*

Hodebøyle med fleksibel arm)

AC-adapter, innebygget 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

Hodeskjerm, hodebøyle, kontrollboks, fleksibel arm, fullt speil, li-ion-batteri, 
AC-adapter, puter, stropp, ledningsholder, bruksanvisning

     1

Strømforsyning *
Strøminngang

Emballasje

5

Størrelse
Vekt

    2 
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EKSTRA TILBEHØR

Stasjonær PC 
Laptop

Nettbrett

Smarttelefon Minnepinne PC

HDMI-tilkobling

Kontrollboks

• Headset og putesett til headset - HB20PD

• Fleksibel arm til høyre øye - AM20R

• Fleksibel arm til venstre øye - AM20L

• Li-ion batteri - BT-200

• Halvt speil - MR20H

AiRScouter kan brukes med Brother sitt OmniJoin web-
konferansesystem. Dog kan minnepinner og nettbrett, som 
benytter Intel Atom-prosessor, ikke oppfyller de nødvendige CPU-
kravene for å benytte OmniJoin. Derfor anbefaler Brother at man 
foretar en test før man bruker OmniJoin med disse typer enheter. 

Med OmniJoin kan alle typer virksomheter holde online møter av 
høy kvalitet på en sikker og pålitelig måte. OmniJoin er en 
profesjonell løsning som gjør det mulig for dine medarbeidere å 
jobbe tett sammen, uansett hvor de er plassert. 

* AiRScouter er et varemerke tilhørende Brother Industries, Ltd. og andre land. * HDMI, HDMI logo og High-Definition Multimedia Interface er et varemerke 
tilhørende HDMI Licensing, LLC i USA og andre land. * Alle andre varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. * Produktets design 
og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

* 1 Full HD (1920x1080p) inngang støttes ikke for HDMI-tilkobling. * 2 Denne funksjonen er for bruk med valgfri AM-20R (Fleksibel arm til høyre øye) * 3 Når man integrerer dette produktet i 
systemet er det viktig å påse at hele systemet oppfyller IEC60601-1. * 4 Man kan koble til en tredjeparts eksternt mobilt batteri til AiRScouter. Du kan ikke lade det innebygde batteriet via micro 
5-USB-port. * 5 Når koblet til via AC adapter.

Tilkoblingsmuligheter

STØTTE VED MONTERING

Samarbeid med AiRScouter 
gjennom en rekke PCer og mobile 
enheter.

AiRScouter er bygget med kompatibilitet i tankene. Den er enkel å koble til 
en lang rekke enheter - PCer, nettbrett og smarttelefoner. 


