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Ölçüleri (W × H × D)

Ağırlık 23 kg

Arayüzey

Güç kaynağı

Garanti

455 × 430 × 420 mm

23 kg

1 × USB, 1 × IEC Konnektör

100-240 VAC, 50/60 Hz

36 ay

Cihaz

Tarama alanı (X × Y × Z)

Doğruluk (ISO 12836)

Çözünürlük

80 × 60 × 85 mm

4 µm

2.8 (1.4) MP

Tarama

Komple çene Tarama

Hizalama

Toplam

18 saniye

17 saniye

35 saniye

Tek diş Tarama

Hizalama

Toplam

35 saniye

14 saniye

49 saniye

3’lü köprü Tarama

Hizalama

Toplam

50 saniye

25 saniye

75 saniye

Tarama süresi



Maksimum kapsamlı ve
detaylı doğruluk için
yüksek çözünürlük
x4 High Resolution, x serisinin dördüncü üyesidir ve smart 
optics'in yeni amiral gemisidir. Son derece yüksek verimlilik ve 
doğruluk seviyesi özelliği ile her diş teknisyeninin en karmaşık 
görevlerde bile zahmetsizce ustalaşmasını sağlamaktadır.

DIN ISO 12836'ya göre 4 µm'ye kadar tekrarlama doğruluğu 
sayesinde, x4 HR dijital diş hekimliğindeki tüm yaygın 
endikasyonlar için idealdir. Modern yüksek performanslı bir 
kamera ve Mavi LED Işık ile geliştirilmiş sensör ünitesi pazarın 
son teknoloji ürünüdür. x4 HR daha detaylı, doğru ve rakipsiz 
taramalar sunar.

Hiçbir işin zor olmadığı
Laboratuvarlar için
yüksek ambians
x4 HR tarayıcısı, bir çok aksesuarı kapsamaktadır. Bu sayade diş 
laboratuvarları ek ücret ödemeden tüm modülleri kullanabilirler. 
Bu kullanıcının projeyle ilgili çeşitli özellikler arasından seçim 
yapmasına olanak tanır. Kondil ile ilgili artikülatör taramasına ek 
olarak, çoklu güdük, üçlü tepsi® ve ikili güdük tarama seçenekleri 
de seçilebilir. Ayrıca, modellerin renksiz veya renkli taranacağına 
karar verilebilir.

Hız ve hassasiyet arasında
ideal bir denge için
yüksek performans
Kullanıcının yüksek çözünürlük modunu etkinleştirerek ya da 
devre dışı bırakarak tarama kalitesini ayarlayabilmesi benzersiz 
bir özelliğidir. Uygulamaya bağlı olarak, kullanıcı yüksek hassasi-
yetli detay doğruluğunun dolayısıyla daha yüksek veri yoğun-
luğunun gerekli olup olmadığına veya daha düşük ayrıntı 
seviyesine sahip daha yüksek bir hızın yeterli olup olmadığına 
karar verebilir. Bununla birlikte x4 HR, geniş aralıklı implant 
çalışmaları veya karmaşık bar konstrüksiyonları için de önceden 
belirlenmiştir, çünkü HR modu devre dışı bırakıldığında bile 
genel doğruluk mükemmeldir ve herhangi bir karşılaştırmada da 
geri kalmaz.



 

x4 HR, kullanıcının tüm dental endikasyonları
en yüksek gereksinimlerle taramasını sağlayan
genel ve detay doğruluktaki
yüksek hassasiyeti ile etkileyicidir.

•  Yüksek çözünürlüklü kamera

•  Tam otomatik Z-aksı

•  Mavi-Işık

•  HR ve LR mod

•  Üçlü Tepsi® impression scan

•  Doku taraması monochrome

•  Çoklu vaka

•  Dokunmatik ekran

•  LED durum çubuğu

•  Dental tarama

•  Sanal Artikülatör

•  İkili ve çoklu güdük

•  Doku taraması Renkli

•  Üniversal mod



x4 HR sadece tarama sonuçları ile hayranlık uyandırmayıp, yenilikçi gövde tasarımı ile de 
etkileyicidir. 2018'de, x4 serisi popüler Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazandı. 20 uluslararası 
uzmandan oluşan jürinin yorumu: “x4 3D tarayıcısı, renk, malzeme ve yüzeylerin 
yüksek kontrastlı etkileşimi ile ilham veriyor ve bu da onu gerçek bir göz alıcı haline 
getiriyor!”

Yenilikçi ve kolaylaştırıcı
Z ekseni
Yenilikçi Z ekseni, tarama nesnesini otomatik olarak doğru yüksekliğe taşır, böylece kullanıcının tarama işlemine yalnızca istisnai durumlar-
da müdahale etmesi gerekir. Z ekseninin altındaki durum ekranı, cihazın çalışmaya hazır olup olmadığını veya bir istemin onaylanması 
gerekip gerekmediğini de gösterir.



 

 

•  3 yıl tarayıcı garantisi

•  2 yıl PC garantisi

Garanti

•  HR ve LR modu

•  Sanal artikülatör

•  Triple Tray® ölçü kaşığından tarama

•  SecondDie

•  MultiDie

•  MultiCase

•  Tek renkli doku taraması

•  Renkli doku taraması

•  Universal mod

Yazılım modülü

•  Yüksek performansı PC (modeller değişken)

•  x4 dental Scan yazılımı dahil

•  Monitör, mouse ve klavye dahil

•  Windows 10 işletim sistemi

Masaüstü PC

• x4 Yüksek Çözünürlüklü tarayıcı

•  Güç kablosu

•  USB kablosu

•  Aksesuar çantası *

•  3D kalibrasyon modeli

•  Vidalı model tutucu

•  Model tutucu plaka dahil + macun

•  MultiDie adaptörü dahil (çoklu güdük aparatı) + macun

•  Triple Tray® ölçü kaşığı tutucu

•  Dental tarama yazılımı, kalibrasyon programı ve kullanım klavuzu

Tarayıcı içeriği
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