Swoboda dla wyobraêni

Bezprzewodowy system cyfrowy

Bezprzewodowe
po∏àczenie
Bluetooth 2 jest szeroko
rozpowszechnionà technologià
bezprzewodowej komunikacji,
która umo˝liwia szybkie przes∏anie zdj´ç
tylko na Twój komputer,
przy zachowaniu polityki prywatnoÊci.
Opatentowany przez MyRay
system bezzak∏óceniowej wysy∏ki
danych powoduje, ˝e jest to
technologia jeszcze bardziej pewna
i bezpieczna.

Mocny, stworzony aby trwaç
Wzmocniony przewód
zamocowany
z ty∏u sensora.

Wytrzyma∏e i niezawodne,
dost´pne w dwóch
rozmiarach.

Dost´pny zgrabny
uchwyt mocujàcy
X-poda do dowolnej
powierzchni.
Utwardzona os∏ona.

Uszczelniony
i wodoodporny.

Dotykowy wyÊwietlacz wysokiej rozdzielczoÊci.
Gniazdo do pod∏àczenia ma∏ych
i du˝ych sensorów MyRay.

Pod∏àczenie do nocnego ∏adowania,
aby póêniej bezstresowo u˝ytkowaç
urzàdzenie przez ca∏y dzieƒ.
Przechowuj setki zdj´ç w folderach
pacjentów na karcie pami´ci SD.

Kiedy przerzucisz zdj´cia do komputera
u˝yj dowolnie wybranego programu obróbki
zdj´ç do stworzenia szablonu uz´bienia.

Gdy zdj´cia sà ju˝
w komputerze,
utwórz szablon
odwzorowujàcy
ca∏à jam´ ustnà,
korzystajàc
z wybranego przez
Ciebie programu
do obróbki obrazów.

DANE TECHNICZNE
Nazwa urzàdzenia

Zaokràglone
rogi.

Cienki
profil.

WDS X-pod

Wymiary bez sensora

142 x 83 x 31 mm

Ci´˝ar

0,38 kg

Rozmiar wyÊwietlacza

95 x 54 mm, 4,3", prostokàtny

Parametry wyÊwietlacza

16,7 mln. kolorów, 500 cd/m2, antyodblaskowe pokrycie.

PC interfejs

USB 2.0, Bluetooth 2.0 EDR, karty SD/SDHC

Zasilanie

5 VDC, 500 mA (USB) / 9 VDC, 1,5 A (szybkie ∏adowanie)

WEWWNÑTRZUSTNE SENSORY MYRAY

ROZMIAR 1

ROZMIAR 2

Wymiary zewn´trzne (mm)

38,9 x 24,9

41,9 x 30,4

GruboÊç (mm)

5,3

5,7

Piksele matrycy

1500 x 1000

1700 x 1300

Rozmiar piksela (μm)

20

20

Maksymalna rozdzielczoÊç (lp/mm)

25

25

G∏´bia cyfrowego obrazu

przekaz 14-bitowy, max. 16384 poziomów szaroÊci

Scyntylacja

CsI (cezowo-jodowa) ze strukturà mikro-walcowà

Ochrona przy bezpoÊredniej ekspozycji

FOP (p∏yta Êwiat∏owodowa)

KopatybilnoÊç z aparatami Rtg

Dowolne generatory AC i DC o napi´ciu z zakresu 50-70kV,
z kontrolà czasu ekspozycji.

WYMAGANIA SPRZ¢TOWE PC
System operacyjny

Microsoft® Windows® XP - Service Pack 2 lub póêniejszy
Microsoft® Windows® Vista
Apple® Mac OS X 10.5 Leopard

Ustawienia wyÊwietlania

1024x768 lub wy˝sze, 32 bit true color

Diagnostyka z palmtopem w r´ku
A gdybyÊ móg∏ chodzàc po gabinecie otrzymywaç bezzw∏ocznie krystalicznie czyste zdj´cia radiologiczne?
A gdybyÊ móg∏ umieÊciç wygodnie sensor w nawet najmniejszych ustach pacjenta?
A gdybyÊ móg∏ wydawaç diagnoz´ przeglàdajàc i powi´kszajàc wysokiej jakoÊci zdj´cia na kieszonkowym wyÊwietlaczu?
A gdybyÊ mia∏ to wszystko i jeszcze cieszy∏ si´ swobodà - bez przewodów, bez zasilania, nawet bez programów i komputera?
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