
Φωτογράφιες υψηλής ποιότητας εύκολα και γρήγορα

Gem Photo Lux System by FourPro

Στόχος του GEM Photo Lux είναι να κάνει λήψης φωτογραφιών υψηλής ποιότητας εύκολα και γρήγορα, µε µια απλή φωτογραφική µηχανή 
µε φίλµ, ψηφιακή µηχανή ή βίντεο κάµερα.

Ο φωτισµός του φωτογραφικού στούντιο είναι έτσι µελετηµένος ώστε το φώς να διαχέεται σε όλο τον χώρο και να περιβάλλει το 
αντικείµενο. Έτσι εξαφανίζονται οι ανεπιθύµητες σκιές και οι έντονες αντανακλάσεις και απεικονίζεται τέλεια οποιοδήποτε είδος υλικού. 

Η χρησιµοποίηση πρόσθετου φακού µεγέθυνσης επιτρέπει να γίνεται η λήψη απο τέτοια απόσταση ώστε να µην υπάρχουν σκιές απο την 
µηχανή πάνω στο αντικείµενο, χωρίς να χάνονται οι λεπτοµέρειες της επιφάνειας του.

Ο βραχίονας ρυθµίζεται καθ’ ύψος και µπορεί να περιστρέφεται απο την οριζόντια έως την κατακόρυφη θέση, κρατώντας παράλληλα 
σταθερή την απόσταση λήψης. Ετσι υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται η φωτογράφηση του αντικειµένου από άπειρες γωνίες και δεν 
χρειάζεται να χρησιµοποιούνται στηρίγµατα ή υλικά σταθεροποίησης. Περιλαµβάνει επίσης βάση στήριξης για όλες τις µηχανές και ειδικά 
βαρίδια στις άκρες του, που λειτουργούν σαν αντίβαρα στο βάρος της φωτογραφικής µηχανής και σταθεροποιούν την λήψη.

Τέλος η µεγάλη επιφάνεια φωτογράφισης 50x40 cm επιτρέπει την φωτογράφιση και πιο µεγάλων αντικειµένων.
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Επεξεργαστής Intel Pentium III 1000Mhz ήAMDAthlon 512 MB µνήµη RAM
(Προτείνεται Intel Pentium IV 2700 Mhz, µνήµη RAM 2GB)
Σκληρός δίσκος µε 2 GB ελεύθερο χώρο
Κάρτα οθόνης SVGATrue Color 1024x768
Μία θύρα USB 2.0 ελεύθερη
Λειτουργικό σύστηµα MS Windows XP Home/Professional

Το Alo Photo Scan είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα, το οποίο αξιοποιεί τις 
δυνατότητες του Gem Photo Lux® της Four Pro ®, ενισχύοντας την προσπάθεια 
των εταιρειών στο να παράγουν υψηλής ανάλυσης ψηφιακές φωτογραφίες, 
γρήγορα και εύκολα,  µέσα στο ίδιο τους το γραφείο.

Ο πλήρης έλεγχος της ψηφιακής µηχανής από το πρόγραµµα και η διαχείριση του 
αποτελέσµατος πριν και µετά την λήψη, επιτρέπει σε όλους να τραβούν ωραίες 
φωτογραφίες, χωρίς να χρειάζεται να είναι ειδικοί ή επαγγελµατίες στην 
φωτογράφηση. 
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Alo’ Photo Scan 3

Το Alο Photo Scan επιτρέπει: 

� Εµφάνιση στην οθόνη του υπολογιστή, ζωντανής εικόνας του αντικειµένου

� Λήψη φωτογραφίας σε πραγµατικό µέγεθος 1:1
� Πλήρως λευκό φόντο 

� Χρήση εύκολων εργαλείων για την επεξεργασία τη φωτογραφίας µετά την λήψη της

� Αποκοπή και αποθήκευση της εικόνας 

� ∆ηµιουργία καταλόγων σε διάφορες µορφές (χαρτί , cd, email)
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