Kodak RVG 5100
Digitálny rádiografický systém
S digitálnym rádiografickým systémom Kodak RVG 5100 môžete rýchlo a
ľahko zhotoviť vysokokvalitné dentálne RTG snímky. So skutočným
rozlíšením 14 lp/mm Vám poskytne ostrý jasný obraz, ktorý potrebujete
pre správnu diagnostiku. Navyše, ako pri všetkých našich produktoch, je
systém RVG 5100 podporovaný skúseným tímom odborníkov pre
technickú podporu.

Digitálna rýchlosť. Rýchla, dôveryhodná diagnostika.
Praktické. Komfortné. Spoľahlivé.
Vďaka svojim zákazníkom, ako ste Vy, môže Kodak vytvárať
inovatívne produkty, akoby šité na mieru Vašim potrebám. Nový
dizajn snímača systému RVG 5100 umožňuje ľahšie
polohovanie a väčšiu presnosť. Navyše, zaoblené rohy snímača
robia vyšetrenie komfortnejšie pre pacienta, zatiaľ čo nové
káblové pripojenie zabezpečuje absolútnu spoľahlivosť.

Sofistikované, ale jednoduché.
Jednoduchá obsluha, ľahko zvládnuteľná - systém RVG 5100 pomáha pri
diagnostike pacienta rýchlo a presne. Diaľkový ovládač snímača umožňuje zhotoviť
snímku v pohodlí kresla, zatiaľ čo vy môžete sústrediť pozornosť na pacienta.
Kompletná sada pozicionérov zabezpečí presné umiestnenie senzora ľahšie ako
kedykoľvek predtým.
So systémom RVG 5100 budete mať všetky nástroje potrebné pre
zavedenie digitálnej rádiografie do Vašej praxe.

Vysoké rozlíšenie, vysoká rýchlosť.
Skutočné rozlíšenie systému RVG 5100 zabezpečuje vysoko kvalitné RTG
snímky, poskytujúc Vám vysoké rozlíšenie, ktoré potrebujete k presnej
diagnostike.
S USB 2 technológiou sa Vaše RTG snímky zobrazia za menej než dve
sekundy, takže už nemusíte tráviť čas čakaním.

Navrhnutý urobiť Váš život ľahším.
Technológia, ktorej môžete veriť.
Systém RVG 5100 je výsledkom desiatok rokov inžinierskych skúseností. Naša
snímacia technológia využíva optické vlákna s cieľom dosiahnuť vysoké
rozlíšenie obrazu a tak Vám dopomôcť k jasnej diagnostike. Táto technológia tiež
poskytuje väčšiu flexibilitu expozície, aby ste zachytili správnu snímku vždy na prvýkrát.

Jednoduchá dômyselnosť. Kompletná integrácia.
Jednoduchý, efektívny a intuitívny - dentálny zobrazovací softvér
Kodak poskytuje všetko, čo potrebujete pre jednoduchšiu tlač
a archiváciu snímok. A čo viac, keďže systém RVG 5100 sa
integruje s inými dentálnymi zobrazovacími systémami Kodak,
Váš personál bude potrebovať iba minimálne množstvo školení.
Akonáhle sú snímky zachytené, sú rýchlo a jednoducho
integrované s Vašim riadiacim softvérom.
Získajte čo najviac z Vášho zobrazovacieho systému s našou
trvalou podporou a poradenstvom. Naša sieť autorizovaných
distribútorov a technických odborníkov je pripravená pomôcť,
kedykoľvek to budete potrebovať. Od prvého dňa sme tu, aby
sme sa uistili, že získavate RTG snímky najvyššej kvality a tým
maximalizujete návratnosť Vašich investícií. Je to len ďalší
príklad našej oddanosti k Vám.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Skutočné rozlíšenie

14 lp/mm

Teoretické rozlíšenie senzora

27.03 lp/mm

Technológia

Exkluzívna snímacia technológia s optickým vláknom

Pripojenie

USB 2 - vysokorýchlostný

Senzor Veľ.1: univerzálny senzor, najlepší kompromis
medzi jednoduchým použitím a veľkosťou aktívnej
časti.
Vonkajšie rozmery
27.5 x 37.7 mm
Rozmery aktívnej plochy
22 x 30 mm

Senzor Veľ.2: navrhnutý s väčšou plochou- aktívna časť
je o 60% väčšia ako pri senzore veľ.1, pre snímanie
zhryzu.
Vonkajšie rozmery
32.2 x 44.1 mm
Rozmery aktívnej plochy

27 x 36 mm

Veľkosť matrix (pixelov)

Počet pixelov

1400 x 1920

1200 x 1600
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