
iD4Mobile GrabberHD - nagrywarka HDMI
 

 

iD4Mobile GrabberHD to urządzenie, które pozwala przechwycić obraz z dowolnego źródła i jednocześnie zapisać dane na podłączonym dysku 
zewnętrznym lub pamięci flash. Może również pracować jako grabber video, po podłączeniu do komputera poprzez USB (dołączony sterownik 
do systemów Windows).
Cechą charakterystyczną urządzenia jest wykorzystanie zaawansowanego sprzętowego kodowania H.264 co pozwala na rejestrację 
przechwyconego źródła w rozdzielczości Full HD.
Dzięki temu gracze, którzy do tej pory wykorzystywali swoje komputery do nagrywania 'game play' z gier, mogą w prosty sposób zarejestrować 
swoje osiągnięcia i pochwalić się nimi w Internecie.
Wystarczy tylko wpiąć GrabberHD pomiędzy komputer lub dowolne urządzenie wideo (PlayStation, Xbox) a monitor/TV i rozpocząć 
nagrywanie w dowolnym wybranym przez siebie momencie.
Zainteresowani iD4Mobile GrabberHD będą nie tylko gracze.  Służy ono do digitalizowania swoich rodzinnych nagrań, a także pomaga w 
tworzeniu swojej własnej filmoteki.
Urządzenie posiada wejscie audio.  Podłączenie mikrofonu umożliwi jednoczesne zgrywanie obrazu z komentarzem na żywo.
Sygnał możemy zgrywać z portu HDMI, Component lub Composite - można podłączyć, np. magnetowid VHS i zgrać zawartość starych kaset 
VHS na dysk twardy w postaci pliku MP4.

Cechy:

• Obsługa sprzętowego kodowania H.264 do przechwytywania i zgrywania obrazu HD 
• HDMI pass-thru - jednoczesne nagrywanie i wyświetlanie obrazu 
• Prosta obsługa nagrywania - przycisk start/stop 
• Możliwość wyboru rozdzielczości nagrywania za pomocą przycisku na obudowie 720p/1080p 
• Wejście audio do podłączenia mikrofonu 
• Nie wymaga podłączenia do PC, nagrywanie na zewnętrzny dysk twardy lub pamięć flash 
• Możliwość wykorzystania jako grabber video po podłączeniu do PC przez USB oraz późniejszą edycję w dowolnej aplikacji do 

obróbki video (aplikacja ArcSoft ShowBiz PL w zestawie) 
• Obsługiwane systemy plików NTFS i FAT32 
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Specyfikacja:

• Sterowanie: 
• Przycisk nagrywania 
• Przycisk wyboru rozdzielczości (720p/1080p) 
• Włącznik/wyłącznik zasilania 

• Wejścia: 
• HDMI 
• Component / Composite+Audio (za pomocą dołączonego przewodu) 
• Audio (mini-jack) 

• Wyjścia: 
• HDMI 
• USB2.0 

Możliwość definiowania bitrate dla rozdzielczości SD/720p/1080p w zakresie od 1 do 18Mbps.

Obsługiwane rozdzielczości:

Wejście:
1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p)
1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p),
1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1280 x 720p (60p),
720 x 480 (60i), 720 x 576 (50i), 640 x 480 (60p),
720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p),
Nagrywanie:
1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p)
1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p),
640 x 480 (60p), 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p)

Kodek: H.264
Format wideo:MPEG-4
Format Audio:AAC

Zawartość opakowania

• Grabber 
• Zasilacz 5V/2A 
• Przewód audio 3.5 phone jack (męski do żeński) 3m 
• Adapter mini8 (przelotka Component/Composite+AV) 
• Płyta CD (aplikacja do konfiguracji i aktualizacji, ArcSoft ShowBiz PL, sterownik do systemów Windows) 
• Instrukcja obsługi w j. polskim 
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