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VERİ M Lİ

CADstar yeni tarayıcı jenerasyonu

EN YÜKSEK BEKLENTİLER
İÇİN PREMIUM TARAYICI

Olgunlaşmış teknoloji, tavizsiz verimlilik ve
kusursuz tasarım “Pro"
serisinin özellikleridir.
"CS ULTRA PRO“ zorlu beklentilere
sahip profesyonel kullanıcılar için geliştirilmiş
ikinci jenerasyon yüksek performanslı bir
tarayıcıdır.

USB
3.0
“Doğrudan konumlandırma
sistemi” her bir tarayıcı
ekseninin doğrudan zor
ulaşılabilen alanlara yönlendirilmesini sağlar.

"Endeks Konumlandırma
Sistemi" mevcut model
konumunun eşzamanlı elde
edilmesini sağlar ve böylece
küçük parçalı objelerde dahi
ultra hızlı ve doğru dijitalleşme temin eder.

Tüm geçerli endikasyonlar kaplamadan ve iskeletlerden
ısırma ateline ve bireysel
abutmentlere kadar - kolayca taranabilir ve modellenebilir.

USB 3.0 arayüzüne sahip
daha güçlü endüstri kameraları ve yeni CMOS sensörü.
Yüksek veri oranları tarama
süresini yaklaşık %40 azaltır,
bilgisayara aktarma hızı aynı
şekilde önemli ölçüde artar.

TRU
COLOR
Tüm tarama aksesuarlarının
ve pratik "Sihirbaz Fonksiyonu" için kullanılan kullanıcı
dostu sıkıştırma sistemi sayesinde daha fazla konfor
- Başlangıçtan bitime kadar
basit tarama işlemi esnasında yönlendirileceksiniz.

Tüm standart artikülatörler
(mesela Amann Girrbach,
KaVo ve SAM) dijital olarak
algılanabilir. Isırma durumları
anatomik olarak doğru bir
şekilde Exocad'a aktarılabilir. Aynı şekilde, çiğneme
simülasyonları da mükemmelce uygulanabilir.

Model üzerinde
elle çizilmiş renkli işaretler çok keskin bir şekilde
algılanır ve tasarım süreci
için Exocad'de hazırlanır. Bu
fonksiyon özellikle model
dökümlerinin
dijital üretimi için çok
yararlıdır.

Yeni tahrik sistemi ve
geliştirilmiş algısal özellikleri
tarama işleminde daha fazla
dinamizm sunmakta. Daha
modern sıkıştırma yeteneğine sahip geliştirilmiş dosya
formatı depolama ihtiyacını
önceki versiyonlara kıyasla
%80 oranında
azaltmakta.

Teknik bilgiler:
Ölçüleri: Y:385mm x G:398mm x D:387mm
Ağırlığı: 16 kg
Tarama uygulaması: Doku ve renk tanımalı beyaz ışık şerit
Hassasiyet: yakl. 5 µm
Tarama süresi: < 5 Sn. / İşlem
2 tarama modu: Wizard ve Pro
2 USB kamera: USB 3.0 Interface, e2y CMOS Sensör
Dosya çıkış Formatı: STL, OBJ, OFF, PLY

Pure White

All Black

Manhattan Gray

Classic Black & White

CADstar’da tüm tarayıcılar Pure White, All Black, Manhattan Gray veya Classic Black & White gibi çeşitli renklerde sipariş edilebilir.
Kişisel tarayıcınızı www.cadstar.dental/leistungen/scan-systeme adresinden yapılandırın

CS ULTRA PRO AKSESUARLARI
DAHA FAZLA KONFOR VE VERİMLİLİK İÇİN

KALIBRASYON ELEMANI

MODEL TUTUCUSU

Kalibrasyon elemanı CS ULTRA rekalibrasyon
sisteminin bir parçasıdır ve titreşimlerden sonra
veya farklı ortam koşullarında sistemin
rekalibrasyonuna olanak sağlar.

CS ULTRA'nın model tutucusu, modelleri her zaman
tarayıcının algılayıcısına ideal bir mesafede sabitler, ayrıca
model fiksatör ile de yükseltilebilir.

SPLIT CAST
Opsiyonel olarak temin edilebilen Split Cast adaptörü ile en güncel artikülatörlerlerin ısırma durumları anatomik olarak ve hassasiyet kaybına
uğramadan yazılıma aktarılabilir. Aşağıdaki ek paket kullanıcılarına özellikle bu aksesuar parçasını öneriyoruz: Sanal artikülatör, ray modülü.
Split Cast adaptörlerinin uyumlu olduğu ürünler:
§ Artex / Adesso § SAM § KaVo Protar § Quicksplit

QUARTER TRAY ADAPTÖR

ARTI-BASE

Quarter Tray adaptörü ile eşzamanlı olarak üst ve alt çene kısmi
modelleri, ayrıca dört başlığa kadar taranabilir ve böylece tarama
sisteminin verimliliği önemli ölçüde artar. Sadece iki aşamada
böylece oklüzyon ve ardından bitişik dişler ve başlıklar algılanır.

CS ULTRA'nın açık konstrüksiyonu sayesinde kullanıcı, Arti
Base ile birlikte tüm standart artikülatörleri bütünüyle dijitalize
etme imkanına sahiptir. Tarayıcı otomatik olarak tüm modellerin vestibüler alanını algılar - alt ve üst çenenin zahmetli
sabitleme işlemine gerek kalmaz.

MULTI DIE ADAPTÖR

MODEL TUTUCUSU QUICK-FIX

Multi Die Adaptör sadece tek bir taramayla
9 başlığa kadar eşzamanlı algılama sağlar. Bu pratik aksesuar aracılığıyla gerekli tarama zamanı azaltılabilir ve cihazınızın verimliliği
daha da artırılabilir.

Quick-Fix fonksiyonlu model tutucumuzun yeni versiyonu
modelleri saniyeler içinde sabitler. Model tutucusu buna ek
olarak, en küçük objelerde daha hassas tarama sonuçları elde
edebilmek için bir kalibrasyon halkasına sahiptir.

EXOCAD BASİS MODÜLÜ
TÜM DURUMLAR İÇİN BİR YAZILIM

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN MÜKEMMEL, UZMAN
ELLERİNDE GÜÇLÜ.
CS exocad Basis modülü hızlı ve basit kullanımı ile bilinir - Bu da size tasarrufu ve verimliliği maksimize etmeye yardımcı olur.
Günlük karmaşık işlerde dahi sağlam ve güvenilirdir.
Satış fiyatı

€ 3.990,EXOCAD EK MODÜLLER
Sanal
Artikülatör

Abutment
Modül

Bar
Modül

Prov
Modül

Full Denture
Modül

Raylar
Modül

TruSmile
Teknoloji

Model
Creator

Tooth
Library

€ 590,-

€ 1.090,-*

€ 1.090,-*

€ 490,-

€ 1.190,-

€ 890,-

€ 490,-

€ 1.090,-*

€ 649,-

HIGH END WORKSTATION
OPTİMUM İŞ AKIŞI İÇİN

Core i5

8 GB

500 GB

2 GB

Pro

Garanti
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