
VEO-E 310L 

A Phantom VEO 310L é compacta, leve e econômica. Aproveitando a confiável base da câmera Phantom 

VEO, ela se destina a imagens de alta velocidade baseadas em software. 

• 3,200 fps at 1280x800  

• Exposure Index:  

- Mono 6,400 - 32,000 D  

- Color 2,000 – 6,400 D  

• 18 or 36 RAM  

• Conectividade simplificada





 

Visão Geral: 

A Phantom VEO-E 310L é uma câmera de alta velocidade de 3 Gpx/s com um sensor de 1 Mpx entregue 

no formato 35 mm. Essa combinação é perfeita para configurações de laboratórios, de faculdades e 

universidades, pois permite que os pesquisadores usem ótica de alta qualidade e prontamente 

disponíveis enquanto alcançam as taxas de quadros necessárias para uma variedade de assuntos. A 

imagem de 1,2 megapixels oferece imagens de alta qualidade pelas quais as câmeras Phantom High-

Speed são conhecidas. 

Montagens de lentes intercambiáveis, Nikon, PL, C e Canon EF com controle eletrônico, todos os 

operadores personalizam seus sistemas de imagem conforme necessário para seu evento específico.  

O corpo da câmera VEO-E é construído em alumínio fresado e projetado para ser extremamente leve. A 

mais leve da série VEO de câmeras, o estilo de corpo E tem apenas 4 libras e foi construído para 

proteger as partes internas mais sensíveis da câmera. Os componentes eletrônicos são selados para 

protestar contra o fluxo de ar, reduzindo assim a possibilidade de acumulação de poeira no sensor. 

 

Principais características: 

• Saídas de vídeo SDI e HDMI  

• Auto-Trigger Baseado em imagem 

• I/O programável - atribuir e definir sinais de câmera  



• Formato de arquivo Cine Raw 

Acompanha: 

• Fonte de alimentação com extensor XLR  

• Cabo Ethernet  

• Manual impresso  

• Software Phantom PCC 

 

Especificações: 

Resolução FPS 

1280 x 800  3,200  

640 x 480  10,100  

512 x 512  11,500  

512 x 256  23,000  

256 x 256  39,800  

64 x 8  650,000  

 

Especificações do Sensor  

• Sensor CMOS  

• 1280 x 800 pixels 

•  Tamanho do pixel de 20 µm  

• 25.6 mm x 16.0 mm  

• Profundidade de 12 bits  

• ISO Mono 6.400 D; Cor 2.000 D  

• Gama E.I: 2.000 - 10.000 (cor) 6.400 - 32.000 (mono) 

• CAR em incrementos de 64 x 12  

Exposição  

• Padrão de exposição mínima de 1 µs 

• Obturador eletrônico global 

•  Índice de exposição (E.I.) para controle de ISO aparente  

• Exposição automática  

• Modo de obturador desligado para PIV  


