
De nieuwe Tizian Smart-Scan Plus 3.0
Strijklicht LED Desktopscanner

         Ongekend snel: Volledig model in 8 sec. 

Hoogwaardig: Hoge resolutie 4-camerasysteem 

Zeer nauwkeurig: tot 4 µm

Bereik méér met minder inspanning
Een geavanceerde scanner, die niet alleen goed werkt, maar ook stijlvol werkt

1.  Supersnel Scannen
 Scannen met hoogwaardige hardware en
geoptimaliseerde software. Scan met de Tizian Smart-Scan 
Plus 3.0 (Medit T710) een volledig model in 8 seconden.

2. Hoge Scan nauwkeurigheid
Nauwkeurigheid tot 4 µm.

3. Open systeem
 Geniet van de vrijheid van het open systeem, waarmee
u bestanden in STL-formaat importeert en exporteert,
zodat u bijna met elke software uw design kan realiseren.

4. Flexibel multi-model-scannen
 Maak uw werk efficiënter door de multi-die functie te
gebruiken om een volledig of gedeeltelijk model gelijk- 
tijdig met de losse stompen te scannen.

5. Hoge resolutie camera's
De camera's van deze scanner hebben maar liefst
5.0MegaPixels (MP). Hiermee bent u verzekerd van
gedetailleerde scans met een hoge resolutie. Met
het 4-camerasysteem heeft de Tizian Smart-Scan
Plus 3.0 (T710) een breed scanbereik dat dode
hoeken elimineert.

6. Automatische hoogteregeling
 Eenvoudig in gebruik: dankzij de automatische
hoogteregeling is het handmatig afstellen van de
juiste hoogte verleden tijd.
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Flexibel multi-die scannen
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Scannauwkeurigheid (ISO 12836) 4 µm

Scansnelheid volledig model 8 Sec. 

Lichtbron: Blauw LED, 150 ANSI-Lumen

Afmeting 505 mm x 271 mm x 340 mm

Gewicht ca. 15 kg

Perfect geïntegreerd ...
Tandtechnicus, Tandprotheticus, Tandarts of Implantoloog - Maak het onderscheid 

en kies voor een ..... „Complete Digital Workflow" 

•  Hoge zekerheid: De directe import van gegevens
minimaliseert het foutenpercentage.

•  Voorspelbaar Succes: Belangrijke criteria voor een

•  Onafhankelijkheid: Door de open systeem componenten.

•  Hoge kostenefficiëntie: De directe import van benodigde
gegevens versnelt uw werkproces.

•  Eersteklas Support: De componenten zijn zorgvuldig op
elkaar afgestemd en bij uberVo kunt u rekenen op eersteklas
support met de juiste kennis en kunde.

            Nog briljanter in combinatie met onze Digital Workflow  

Medit i500 Intraoraal-Scanner!

topesthetiek - functionaliteit zijn vanaf de planningsfase 
opgenomen. 

Scansnelheid volledige afdruk 45 Sec. 

Technische specificaties


