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Podílejte se na dokonalém vývoji digitálních
intraorálních snímačů.
Se systémem GXS-700 je přechod k digitálnímu
snímkování a také k aktualizaci digitálního systému
ještě jednodušší. Jako nyní osmá generace digitálních
snímačů od společnosti Gendex vychází systém GXS700 z dlouhé řady úspěšných HQ snímačů a stanoví
nová měřítka výkonnosti digitálních snímačů obrazů.

Přímé připojení HiSpeed USB 2.0 zvyšuje
produktivitu a efektivitu

Jednoduché použití, mobilita a také vylepšená ostrost
obrazu a tvar těchto nových snímačů podtrhují naše
úsilí stát vám ve Vaší každodenní praxi po boku s inovativními a hospodárnými řešeními.

Záznamy nejvyšší kvality
Pokroková technologie snímačů CMOS se zvýšenou kvalitou
obrazu rozšiřuje možnosti technické a diagnostické výkonnosti.
Vysoce výkonný snímač zachycuje obrazy s viditelným
rozlišením více než 20 párů čar na milimetr.
Nezávisle na různých nastaveních záznamu je zaručena vždy
konstantní kvalita obrazu a reprodukovatelné výsledky.

Ergonomický design ve dvou velikostech

Jednoduché a bezpečné použití s
barevně označenými držáky, které
jsou součástí balení.

S velikostmi 1 a 2 lze tyto snímače používat bez problémů
pro děti i dospělé.
Zaoblené rohy a hladké hrany se optimálně přizpůsobí
anatomickému tvaru ústní dutiny.
Stabilní materiály všech komponentů prodlužují životnost
produktu.

Přímé připojení USB
Extrémně snadno přepravitelné snímače k přímému připojení
přes rozhraní USB Hi-Speed 2.0.
Není třeba USB řadič, adaptér ani dokovací stanice.
Kabel lze aktivně prodloužit až na 10 m.

Ergonomický design snímače
umožňuje přesné nastavení
příjemné pro pacienta.

Zobrazování ve kvalitě High Definition.

Systém GXS-700 je vybaven nejpokročilejší technologií snímačů a přináší
snímky v reálném čase s mimořádnou ostrostí obrazu a zobrazením detailů. Díky
tomu poskytuje nepostradatelnou podporu při stanovení diagnózy i ošetření.

Efektivita práce
Společnost Gendex při vývoji produktů vždy přihlížela ke klinickým
pracovním postupům. Stejně tak i systém GXS-700 byl koncipován pro
bezproblémové začlenění do stomatologické praxe.
Díky němu zbývá více času na kontakt s pacientem a plánování termínů.
Systém GXS-700 lze snadno přenášet od jedné dentální soupravy k
jiné a tím umožňuje všude poskytnout rychlý a odborný výkon.
Jedinečná funkce „Always Ready“ snímače rozpoznává automaticky
přítomnost záření a začíná záznamem obrazu, aniž by byla nutná
předchozí aktivace systému.

Bezproblémové vytváření obrazů ve
vysokém rozlišení HD (High Definition) také
v obtížných oblastech zubů moudrosti a
špičáků s dlouhými kořeny.

Připojení USB Hi-Speed 2.0 umožňuje rychlou a bezproblémovou výměnu
snímačů a dovoluje podstatně efektivnější režim záznamu. Digitální
záznamy se zobrazují neprodleně a stomatologovi nabízejí okamžité
diagnostické informace. V případě nouze tak neplyne cenný čas marně
(například na zpracování filmu) a pacienta lze ošetřit rychle a bez prodlev.

Funkce Always Ready
Se zapnutým PC může probíhat záznam kdykoliv bez dalšího
ovládání.

Jednoduchý záznam obrazů čelistí ve
vodorovném nebo svislém formátu
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