
v2012 

A Phantom v2012 possui taxa de transferência de dados de 20 Gpx por segundo e alta sensibilidade à 

luz. As imagens são entregues nas velocidades necessárias para testes extremamente rápidos e o 

gerenciamento de dados é fácil com a compatibilidade do CineMag IV e V.  

• 22.500 fps a 1280 x 800  

• Faixa do índice de exposição:  

-Mono 32.000 - 160.000  

-Colorido 6.400 - 32.000  

• 72, 144 ou 288 GB de RAM  

• Ethernet de 10 Gb e até 8TB CineMag 

 

A câmera de ultra-alta velocidade Phantom v2012 tem mais de 20 Gpx de rendimento com taxas de 

quadro de resolução total de até 22.500 fps. A maior taxa de transferência permite que o v2012 

ultrapasse os limites ao atingir velocidades de 1 milhão de fps com resolução de 384 x 16 e no mínimo 

290ns com a opção FAST *.  

A v2012 tem montagens de lente intercambiáveis. É possível alternar entre Nikon, C e Canon EF (com 

controle eletrônico) rapidamente. Isso aumenta as possibilidades de fluxo de trabalho, eliminando 



longos períodos de inatividade e garante que a lente certa possa ser usada para a situação certa. O fluxo 

de trabalho é aprimorado ainda mais com várias conexões e compatibilidade com o CineMag IV e V. 

* A opção FAST é controlada por exportação. Para saber mais, acesse 

www.phantomhighspeed.com/news/whoweare/export 

 

Características principais:  

• Tamanho do pixel de 28 mícrons  

• Profundidade de 12 bits  

• As conexões incluem: Código de tempo; FSYNC; GPS; Dados de alcance; Trigger  

• Possibilidade de 63 partição de memória Gravação contínua  

Acompanha: 

• Fonte de alimentação com extensor XLR  

• Cabo Ethernet  

• Cabo de captura  

• Manual impresso  

• Software Phantom PCC  

• Estojo Pelican resistente 

Especificações: 

 

Resolução FPS 

1280 x 800  22,600  

1280 x 720  25,100  

1024 x 512  41,800  

640 x 480  62,500  

512 x 384  89,550  

256 x 256  188,500  

256 x 128 347,800 

128 x 64* 727,200 

128 x 32* 1,000,000 

 

*FAST Option, exportação controlada.  

Especificações do Sensor: 

http://www.phantomhighspeed.com/news/whoweare/export


•  Sensor CMOS 1280 x 800 pixels  

• Tamanho do pixel de 28 µm  

• 35,8 mm x 22,4 mm  

• Profundidade de 12 bits  

• TE e tubo de calor resfriados  

• CAR em incrementos de 128 x 16  

• ISO Monocromático 32.000D; 100.000 t  

• ISO Color 6.400D; 10.000 t  

• E.I. intervalo 32.000-160.000D (mono); 6.400-32.000D (colorido)  

Exposição: 

•  Padrão mínimo de exposição de 1 µs, exposição mínima de 265 ns com opção FAST (exportação 

controlada)  

• Obturador eletrônico global  

• Faixa dinâmica extrema (EDR)  

• Exposição automática  

• Modo de obturador desligado para PIV 


