
Miro N5 

A Phantom Miro N5 é nossa menor câmera, com apenas 1 polegada cúbica ela pode caber em espaços 

pequenos. O Miro N5 é duas peças separadas conectadas por um cabo CXP. A cabeça é barata e 

facilmente substituída no campo, enquanto a base protege todas as imagens obtidas.  

• 560 fps a 768 x 600 e 1.000 fps a 512 x 472  

• Faixa do índice de exposição: Mono 2.000 - 10.000 Cor 400 - 2.000  

• 8 GB de RAM, 128 GB de CineFlash interno  

• O cabo CXP transfere imagens para a base instantaneamente 





 

 

Visão Geral: 

A Phantom Miro N5 é perfeita para testes destrutivos. Construída em duas partes separadas, a cabeça e 

a base, ela é feita para capturar todas as imagens possíveis que puder quando for preciso. A unidade 

principal é de baixo custo e de fácil substituição, já que o protocolo CXP transfere imediatamente a 

última imagem registrada para a base resistente.  

Uma vez que a grande base é separada da pequena cabeça da câmera, os 3 metros de cabo são 

perfeitos para alcançar locais pequenos e difíceis de alcançar. A base N5 está disponível na versão 

autônoma ou Miro JBox 2.0, contém o CineFlash não removível de 128 GB e bateria. A memória pode 

ser particionada até 63 vezes, permitindo o recurso de gravação contínua para gravar e baixar várias 

fotos, tornando o Miro N5 perfeito para resolução de problemas de máquina... 

 

Principais características: 

• Lentes S-mount  

• Duas variações de base  

• Bateria interna  

• CineFlash interno de 128 GB  

• Memória particionável em 63 partes 

Acompanha: 



• Chave Hex-L  

• Suporte de montagem  

• Fonte de alimentação com extensor XLR (autônomo)  

• Cabo Ethernet (autônomo)  

• Miro MiniBOB (autônomo)  

• Manual Impresso  

• Software Phantom PCC 

 

Especificações: 

Resolução FPS 

768 x 600  560  

768 x 480  690  

640 x 480  815  

512 x 512  930  

512 x 384  1,195  

256 x 256  2,325  

256 x 128 3,570 

128 x 64 4,870 

128 x 32 9,055 

 

Especificações do Sensor  

• Sensor CMOS  

• 768x600 pixels 

•  Tamanho do pixel de 4.8x4.8 µm  

• 4.68 mm Diagonal  



• Profundidade de 10





 
bits  

• ISO Mono 2.000 D; 4.000T / Colorido 400 D; 400T 

 

Exposição  

• Padrão de exposição mínima de 30 µs;  

• Extreme Dynamic Range (EDR) 


