SpaceNavigator™
Orientujte se ve 3D světě™

Dostatečně výkonný pro profesionály.
Dostatečně jednoduchý pro začátečníky.
Doposud byla pokročilá 3D polohovací zařízení spíše
určena pro nejvyšší kategorii designu profesionálů.
Uvedením zařízení SpaceNavigator, společnost
3Dconnexion tuto vzrušující technologii zpřístupnila
také architektům, umělcům, studentům a každému
kdo si chce užívat ve světě 3D.
SpaceNavigator™ společnosti 3Dconnexion nabízí
přirozenou a intuitivní orientaci ve 3D prostředí
dnes nejoblíbenějších a výkonných 3D aplikací.
Abychom zároveň posouvali, zoomovali nebo natáčeli
3D scénu stačí stlačit, přitáhnout, naklonit nebo
pootočit ovládací kolečko zařízení SpaceNavigator.
Poznávání 3D prostředí aplikace jako je např. Google
Earth se díky oceněné technologie společnosti
3Dconnexion stává snadným, jednoduchým a
zábavným úkolem. Dvě programovací klávesy
si uchovají funkce oblíbených aplikací.
Doma na libovolném pracovním stole s libovolným
rozpočtem.
Malý půdorys zařízení SpaceNavigator se snadno
začlení na vaši pracovní plochu. A při ceně 59$ se
rovněž snadno začlení do vašeho rozpočtu.
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Částečný seznam více jak 100
podporovaných CAD aplikací
CAD aplikací
• AutoCAD
• Autodesk Inventor
• CATIA
• Google SketchUp
• Pro/ENGINEER
• NX
• Solid Edge
• SolidWorks

Pro snadné ovládání aplikace stačí stlačit, přitáhnout, naklonit nebo pootočit
ovládací kolečko zařízení.

Posunout Vpravo/Vlevo

Posunout Nahoru/Dolů

Naklonit

Natočit

Nahnout

Zoom Do/Ven

Vytváření digitálního obsahu, DCC aplikace
• Autodesk 3ds Max
• Autodesk AliasStudio
• Autodesk Maya
• form•Z
• SOFTIMAGE|XSI

Specifikace

Vizualizační nástroje
• Google Earth
• Autodesk DWF Viewer
• Autodesk Design Review
• SolidWorks eDrawings
• Dassault Systemes XML player
• 3Dconnexion Picture Viewer

Kompletní seznam podporovaných aplikací
najdete na stránkách www.3dconnexion.com

Snímání pohybu

Moderní optický senzor se 6-ti stupni volnosti

Rychlost pohybu

Nastavitelná volba

Tlačítka

2 programovacích horkých kláves

Typ připojení

USB

Hmotnost

479g

Rozměry

(DxŠxV) 78 x 78 x 53 mm

Záruka

2 roky

EMC a bezpečnost

FCC, CE, VCCI, RRL, WHQL, CTICK, UL

Systémové požadavky
• Intel Pentium 4/III nebo AMD/Athlon procesor nebo vyšší
• 140 MB volného místa na disku pro ovladače a pluginy
• USB 1.1 nebo 2.0
Podporované operační systémy
• Windows XP, x86 nebo x64
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