
 
 

 :ומפרט טכני הסברי מחירים

 

 , תוכניות תכונות מצלמות עבורמאמר זה מסביר את מבנה התמחור הנוכחי שלנו וחיוב 
 . כאן תוכל ללמוד כיצד החיוב שלנו עובד. יםנוספ ושירותים

 :Pro 2 Matterportמצלמות 

Camera שקל 

Pro2  15,500  ₪  

 * המחיר אינו כולל מע''מ.*

הובלות ואישורים לפי התקנון  *המחיר עשוי להיות שונה מאתר הרישמי בהתאם למיסי ייבוא,
 הישראלי.

 

 וסוגי תוכניות תמחור מנויים

דמי מנוי לצורך שימוש בענן מחויבים בתחילת החודש ומכסים אירוח לאותו חודש. כל תוכניות 
 .המנויים מחויבות מראש ואינן ניתנות להחזר כספי

 

מנויסוג   סך הכל מודלים פעילים דמי מנוי )שנתי( דמי מנוי )חודשי( 
*** 

Professional  1. $69 USD  1. $708 USD  25 מודלים פעילים  

Professional Plus  1. $129 USD  1. $1320 USD  50 מודלים פעילים  

Business  1. $309 USD  1. $3228 USD  100 מודלים פעילים  

Business Plus  1. $689 USD  1. $7188 USD  250 מודלים פעילים  

 

 בעת החיוב. המחירים הינם בדולר אמריקאי )$( וצמודים למדד ביחס לשקל

 
 
 
 
 
 

 



 
-Enterprise Plans 

אנו ממליצים לך  -נפח גבוה תוכניות מותאמות אישית זמינות עבור לקוחות עם צרכי אירוח בעלי 
  לפנות אלינו ישירות.

-  Matterportמצלמת ה-  ,Matterport Pro 3Dלא ניתן להעלות דגמים שנוצרו עם מצלמת ה *
Pro2 3D או הLeica BLK360  - לתוכניות חינם או למתחילים. ניתן להעביר דגמי תלת ממד

 שבונות אחרים. לחשבונות חינם ולמתחילים אך לא ניתן להעביר אותם לח

לכל התוכניות תוכלו להעלות, לעבד ולארח מספר בלתי מוגבל של דגמים. עם זאת, לכל תוכנית  **
יש כמות מוגבלת של מודלים פעילים שניתן לבחון, לערוך ולשתף באופן פעיל. אתה יכול לארח 

 מספר בלתי מוגבל של דגמים בארכיון מעבר למגבלה זו. 

ם הם פרטיים בלבד )לא ניתן לשתף אותם באופן ציבורי(. ניתן להגדיר דגמים בתוכניות חינ ***
 .דגמים בכל התוכניות האחרות כפרטיות או ציבוריות

 

 מוצרים ושירותים נוספים 

שאתה יוצר. חלק מהפונקציות )כמו   Matterport 3Dניתן להוריד פונקציות נוספים מכל דגם
 ממדיות( הם בחינם לחלוטין וללא הגבלה. -תמונות דו

תוספות מחויבים החיובי  . פונקציות ומוצרים אחרים )כמפורט להלן( מוצעים בתשלום קטן
 .בתחילת כל חודש. הם מבוססים על הפעילות שלך בחודש הקודם

 

 Free מוצרים נלווים
Plan Starter Plan Professional Plans Business Plans 

Schematic Floor 
Plan* 

 תוכנית מדידה 
 

n/a n/a US$14.99 כל תוכנית US$12.99  כל
 תוכנית

MatterPak™ 
Bundle 

 ענן נקודות

n/a n/a US$49 לכל 
MatterPak Bundle  

US$39  לכל
MatterPak 

Bundle  

 Google לפרסם ב-
Street View** 

 

n/a US$19.99 
לכל  US$12.99 לכל מודל US$14.99  לכל מודל

 מודל

 

 

 בעת החיוב. אמריקאי )$( וצמודים למדד ביחס לשקלהמחירים הינם בדולר 

https://support.matterport.com/hc/en-us/sections/204132668-Schematic-Floor-Plans
https://support.matterport.com/hc/en-us/sections/204132668-Schematic-Floor-Plans
https://support.matterport.com/hc/en-us/articles/115013869728-Download-the-MatterPak-Bundle
https://support.matterport.com/hc/en-us/articles/115013869728-Download-the-MatterPak-Bundle
https://support.matterport.com/hc/en-us/articles/115014904267-Publish-to-Google-Street-View-Beta-
https://support.matterport.com/hc/en-us/articles/115014904267-Publish-to-Google-Street-View-Beta-


 
 

הושלמה כעת. לכל דגם המכיל -  Matterportמעלות ו 360*תוכנית הבדיקה הניסיונית למצלמות 
כפי   Matterpaksסריקת מצלמה כדורית אחת לפחות לא תהיה אפשרות לרכוש תכניות מדידה או

 שהוגדרו על ידי פרמטרי המוצר המקוריים.

- ב  .Google Street Viewכרגע בנכסים שאינם למגורים בלבד, בכפוף לתנאי השירות של זמין **
Google Street View,  ממדי -לך עריכה בלתי מוגבלת ופורסם מחדש עבור דגם תלת מתאפשר

 - .(Matterportב  SID)ספציפי

 

 שדרוג ושינוי של תוכנית

   my.matterport.com/settings/account/billingבעלי חשבונות לחיוב יכולים לבקר בכתובת 
  .את המנוי הנוכחי שלהםולשנות כדי לשדרג או 

 תוכנית:שדרוג 

כל שינוי במנוי )חודשי או שנתי( בו אתה מעלה את רמות המנוי עם דמי מנוי גבוהים יותר נחשב 
כל שדרוג קורה מייד בבקשת השדרוג.  Professional- .50עדProfessional ,- 25לשדרוג. לדוגמה

אתה, הלקוח, מחויב בסכום יחסי של המנוי החדש אם הוא  .זה כולל גישה לכל התכונות חדשות
חודשי שירות אם הוא שנתי, ומקבל זיכוי עבור דמי מנוי ששולמו עבור אותו  12חודשי, או במשך 

 .במנוי הקודם. המונח השנתי מאופס למועד השדרוגחודש או שנה 

 ירידת ברמת המנוי –שדרוג לאחור 

 שדרוג לאחור הוא כל שינוי במנוי כדי לרדת ברמת המנוי עם דמי מנוי נמוכים יותר, כגון 
Monthly -ProfessionalלMonthly. -Basic -לבסיסישנתי -זה כולל גם שינוי מונח, כגון בסיסי-

  .חודשי

 מדיניות החברה שלנו היא לא לייצר החזרים כספיים. 

באפריל  13 -לכן כל שדרוג לאחור מתרחש לאחר סיום תקופת המינוי הנוכחית. לדוגמה, נניח שב
- באפריל אתה מחליט לשדרג לאחור ל 14 -וב Professional- .50אתה נמצא בתוכנית

25. -Professional 50,להמשך אפריל אתה תישאר בתוכנית. -Professional  במאי אתה  1-ב
 ומשם ואילך. Professional- 25תהיה בתוכנית

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסבר על המצלמה 



 
 

 :   MATERPORT PRO2 3Dמצלמה  מפרטי

 

  מטעןמגיעה בתיבה מרופדת , יחד עם מדריך ההפעלה המהירה ו  Matterportמצלמת

 .חשמל

 

 

 

 

 

 

 מפרט חומרה 

Matterport Pro2 3D Camera MC250 



 

 

 

Physical 

 x 260 x 110 mm 230 גודל

 kg 5.44 בעת המשלוח / kg 3.5 משקל

טמפרטורת בעת 

 הפעלה 
10 to 32° C 

טמפרטורת בעת 

 איחסון 
0 to 40° C 

 שחור צבע

OLED  כלול מסך תצוגה 

 מפרט חשמלי

 מתח נכנס
15V DC  השתמש רק במטען הכלול במצלמה. 

 קיבולת סוללה 
כ 8 שעות )שימוש רציף( דרך 2 חבילות בגודל 77  וו אט כל אחת, המותקנות  

 לצמיתות. 8 תאים לסוללה, 9.6 וואט לתא. 

שעות  4.5 זמן טעינה  

 חיבורים 



 

Wireless  

WiFi 

 להעברת נתונים ממצלמה לאייפד דרך אפליקציית 

capture 

. WiFi 802.11 n / ac 5 ג'יגה הרץ 

 חיבור הרכבה 

 צלחת 

QR 3/8 אינץ '-16 מסוג Arca-Swiss 

המותקנת באופן קבוע. לוח המתאם לשחרור מהיר מותקן לצמיתות,  

 בתחתית המצלמה ולא ניתן להסיר אותה. 

GPS כלול 

   4K זכוכית מלאה עדשה

 ביצוע לכידת 

שניות 60-כ זמן הדלקת המצלמה  

 4K square per skybox face רזולוציית לכידה 

שניות  20 זמן לכידה לסריקה   

זמן העברה בין  
 המצלמה לאייפד

שניות  11  

שניות לפני שתפעיל שגיאת יישור  25שניות. מקסימום   10בערך  עיבוד זמן באייפד   

מספר החשיפות  

 HDR למסגרת
 חשיפות בטווח דינאמי גבוה  5

 רזולוציית עומק 
10 נקודות לכל מעלה )3600 נקודות בקו המשווה, 1800 נקודות במרידיאן, כ -

 4 מיליון נקודות לפאנו( 

  134 מגה פיקסל, בעל משקל שולי. לעיבוד פנימי בלבד.   פלט פאנו פיקסלים 

 ביצועי מערכת 

רזולוציית הורדת 

תמונת מצב 

 מקסימאלית 

2D 

8092 x 4552 pixels @ 70% zoom level (36 MP) 
Other resolutions: 

o 5664 x 3186 @ 100% (18 MP) 

o 2832 x 1593 @ 200% (4 MP) 

o 1888 x 1062 @ 300% (2 MP) 



 

רזולוציית הורדת 

תמונת מצב 

מקסימאלית של 360  

 מעלות 

8 MP (4096 x 2048), equirectangular 

זמן טעינה ממוצע  

  עבור 

3D Showcase 

 
שניות )טלפון נייד(  4.5)מחשב(,  שניות דרך וויפיי 3.5  

זמני הטעינה הם משוערים. זמני הטעינה האמיתיים ישתנו בהתאם לחיבור 

 האינטרנט שלך, לגודל החלל ולגורמים אחרים. 

 חוויה חזותית בתוך

3D Showcase 

 .Matterport Pro 3D -מפורטות יותר בהשוואה למצלמת ה Dפנורמות 2

 .הגדלה של התקרבות של עד 300%

 Panos זמן מעבר בין

 בתצוגה תלת מימדית 
 Matterport Pro של Dבדומה למצלמת 3

White Balancing  דגם מלא אוטומטי 

3D Data 
Registration 

 אוטומטי 

Standards Compliance 

European Union, 
conforms to the 

following standards 

EN 301 893 
5 GHz high performance RLAN. Harmonized EN 
covering essential requirements of article 3.2 of 
R&TTE directive 

 EN 301 489-1 

Radio equipment EMC (electro magnetic 
compatibility). Harmonized standard covering the 
essential requirements of article 6 of Directive 
2014/30/EU 

 EN 301 489-
17 

Radio equipment EMC (electro magnetic 
compatibility), part 17: specific conditions for 
broadband data transmission Systems. 
Harmonised Standard covering the essential 
requirements of article 3.1(b) of Directive 
2014/53/EU  

EN 55032 Electromagnetic Compatibility, Class B Emissions 

 EN 55024 Electromagnetic Compatibility, Immunity 

EN 60950-1 Information Technology Equipment, Safety 

2014/30/EU  EMC Directive 



 

European Union, 
follows the 

provisions of the 
following directives 

2014/35/EU Product Safety Directive 

2014/53/EU Radio Equipment Directive 

2012/19/EU 
Directive on Waste Electrical and Electronic 
Equipment 

 2006/66/EC  
Batteries and Accumulators Waste Batteries 
Directive 

 2011/65/EU 
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 
Directive  

Australian 
Directives 

EN 301 893 
5 GHz high performance RLAN. Harmonized EN 
covering essential requirements of article 3.2 of 
R&TTE directive 

EN 301 489-1 

Radio equipment EMC (electro magnetic 
compatibility). Harmonized standard covering the 
essential requirements of article 6 of Directive 
2014/30/EU 

EN 301 489-
17 

Radio equipment EMC (electro magnetic 
compatibility), part 17: specific conditions for 
broadband data transmission Systems. 
Harmonised Standard covering the essential 
requirements of article 3.1(b) of Directive 
2014/53/EU 

EN 55032 Electromagnetic Compatibility, Class B Emissions 

AS/NZS 
4268:2017 

Radio Equipment and Systems - Short Range 
Devices - Limits and Methods of Measurement 

 AS/NZS 
60950-1 

 Information Technology Equipment, Safety 

Japanese 
Standards 

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で

使用することを目的とし ていますが、この装置がラジオやテレビジ

ョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことが

あります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。   

FCC Warning 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1) this device may not cause 
harmful interference; and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause 
undesired operation. This equipment has been tested and found to 



 

comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment on and off, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures: 
 

o Reorient or relocate the receiving antenna. 

o Increase the separation between the equipment and receiver. 

o Connect the equipment into an outlet on a circuit different 
from that to which the receiver is connected. 

Consult Matterport or an experienced radio/TV technician for help. 
Changes or modifications not expressly approved by Matterport 
could void the user's authority to operate the equipment. 

Innovation, Science 
and Economic 
Development 

(ISED) Canada 
Compliance 

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS 
standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) 
this device may not cause interference, and (2) this device must 
accept any interference, including interference that may cause 
undesired operation of the device. 
 
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation 
est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit 
pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage 
est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

. 

 

 

 

 


