ScanX® Duo
DİJİTAL FOSFOR PLAK TARAMA SİSTEMİ

DİJİTAL FOSFOR PLAK TARAMA SİSTEMİ
Ø

Intra oral röntgenlerin dijital hale getirilmesi için yüksek
çözünürlük sunan bir sistem

Ø

Eşzamanlı çalışan 2 adet tarama yuvası ile hızlı tarama

Ø

Yoğun çekim yapan klinikler için ideal

DAHA İYİ GÖRÜNTÜ
ScanX Duo yüksek çözünürlüklü, zengin detaylı görüntüler elde
ederek doğru teşhis koymanızı sağlar.
-

Milimetrede 22 çift çizgiye varan tarama kalitesi ile
emsalsiz dijital berraklık

-

Radyografiler üzerinde büyütme, negatife çevirme,
keskinleştirme gibi her türlü işlemi yaparak daha iyi tedavi
planı ve hasta ile bilgi paylaşımı

-

Dijital görüntülerin otomatik olarak kaydedilmesi ve
dosyalanması

DAHA FAZLA İŞLEM
ScanX Duo iş akış süreçlerini daha etkin hale getirir ve klinikteki
verimliliği arttırır.
-

Kesintisiye uğramadan sürekli ve verimli çalışma olanağı

-

İki haznesi sayesinde aynı anda 2 plağın taranabilmesi
imkanı. Bu sayade seri çekimler ekstra hızlı olarak
taranabilir.

-

In-Line erase teknolojisi sayesinde fosfor plaklar aynı
çevrim içinde taranırlar ve ardından hemen silinirler. Bu

-

sırada saniyeler içinde görüntü ekrana gelir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Esnek, yeniden kulanılabilen, kablosuz, boyları 0,1,2,3 ve

Urun Kodu: D100

4 olarak seçilebilen fosfor plaklar sayesinde hasta

Boyutlar: 30 cm x 25.3 cm x 26.6 cm

memnuniyeti artar.

Ağırlık: 9.5 kg
Güç gereksinimi:100- 240V AC, 50/60 Hz

DAHA DÜŞÜK MALİYET
Hem pratik hem de işletim maliyeti ekonomik bir cihaz olması
sebebiyle ScanX Duo kendi bedelini bir yıldan kısa süre içinde

Teorik çözünürlük: 40 LP/mm (2000 dpi)

öder.
-

Karanlık oda, film, zararlı kimyasallar ve banyo
makinelerinin masraflı bakımından kurtulun.

-

Mevcut röntgen ekipmanınızla kesintisiz olarak çalışmaya
devam edin.

-

Çözünürlük: 22 LP/mm (1100 dpi) Tarama modu ve seçilen piksel
boyuna göre değişken

Uygun maliyetli fosfor plakları binlerce kere kullanın.

Bağlantı Portu: USB
Lazer sınıflandırması :Class I laser product,
Uyumluluk: FDA 21 CFR 1040.10 ve IEC 60825-1
Aksesuarlar :*Güç kablosu, USB bilgisayar bağlantısı, 2 adet boy 2
fosfor plak, 1'er adet plak rehberi (boy 0 ve boy 2 için), 1 kutu 300 'lük
koruyucu zarf boy 2 için, 1 adet fosfor plak masa matı, 1 adet örnek
ScanX temizleme tabakası, 1 adet örnek fosfor plak temizleme bezi, CD
ve sürcüleri, kullanım manuelleri
*cihaz modeline ve konfigürasyonuna göre değişim gösterebilir.
Garanti:2 yıl Bilgisayar gereksinimi: 2.8 Ghz Pentium IV veya üzeri,
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Windows XP Pro SP3 ve üzeri veya Windows 7 32 bit/64 bit, 2 GB RAM,
120 GB HD (2 GB bos alan), 256 MB RAM ekran kartı, USB 2.0 port

