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Detalii
remarcabile
uimitor de simplu



/12 arcada întreagă  
secunde 16 9 bonturi (multi-die)

secunde

CS.Neo
12 Sec.

CS.UltraPro
30 Sec.Noua Tehnologie de Generare a Mode-

lelor Integrate generează și procesează 
modelele proiectate direct în capul optic 
pentru a obține o viteză de scanare de 
neegalat și face procesul de scanare cu 
până la 60% mai rapid.

Creșteți
eficiența   –   salvează 60% din timpul scanării

Înălțime: 380 mm
Lățime: 395 mm
Adâncime: 335 mm

Date tehnice

Greutate: 22 kg
Camera: 2x 2Mpx
Sistem scanare: 2-Axe

Limba: Multilingual
Tipul conexiunii: USB 3.0
Alimentarea: 100-240V / 50-60 Hz

Volum: 120x60x60 mm
Tip de scanare: Culori REALE 
Tehnologia de SCANARE: lumină albă structurată

Informații în 
care ai 
încredere!                                  
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CADstar folosește standarde ISO apro-
bate pentru măsurarea și documentarea 
acurateții tuturor scanerelor. Pe deasupra, 
scanerele sunt testate în condiții intense, în 
facilitățile de producție de structuri dentare 
pentru a obține o potrivire perfectă a tuturor 
tipurilor de restaurări protetice.

ISO 12836



IOS informează vizual utilizatorul despre
starea de funcționare a scanner-ului.

Indicator optic de stare 

Furnizate de un element de calibrare de sticlă, 
de înaltă precizie și un sistem de control al                                                                                                        
calibrării. Senzorii de mediu oferă feedback                                                                                                                 
utilizatorilor atunci când este timpul pentru o recalibrare

Rezultate
fiabile  

Mouse 3D și ecran cu touch           
Gata de navigare.

Operare
inteligentă                 

 RI scanează și oferă date cu mar-
gini mai clare și detalii mai curate.
4K strip projector.                  

Rezoluție
înaltă     

Pentru a obține maximul de date 
posibile, CS.NEO folosește întreg 
spectrul de lumină.

Sursă LED cu lumină 
albă

Marcajele trasate manual pe model sunt curate, clar 
evidențiate și pregătite pentru procesul de design în 
Exocad. Această funcție este utilă în special pentru 
fabricarea digitală a protezelor scheletate.

Culoare
REALĂ

Accelerați-vă fluxul zilnic de muncă 
reducând pașii de scanare cu acest 
adaptor special.

Un echipament care 
crește productivitatea

Poți alege între cele 3 culori disponibi-
le pentru a obține o potrivire perfectă 
cu laboratorul tău.

Așa cum îți place

* Classic
* Manhattan Grey
* All Black



Digitalizarea nu a fost niciodată 
mai ușoară 

Se efectuează automat și gratuit toate 
actualizările software-ului.

Actualizare
automată 

Te-ai blocat? Obține răspunsuri rapide 
direct din aplicația scanner-ului.
Acces rapid la service-ul autorizat din 
România.  

Suport online și service  
local

Alege automat strategia de scanare în 
funcție de caz. Modul expert cu mai multe 
opțiuni și strategii de scanare personaliza-
bile pentru utilizatorii avansați.

Funcție de ghidare a 
scanării

Opriți și reporniți scanarea ori de câte ori 
doriți. Nu începeți de la 0 când schimbați 
proiectul în timpul scanării.

Salvare automată și 
refolosirea datelor nepre-
lucrate

Integrare completă cu Exocad și alte 
aplicații CAD de la terțe părți.

Sistem
deschis

Folosiți întregul potențial al calculatorului 
pentru a reduce timpul de procesare.

Procesarea multinuc-
leu a datelor

Exportați manual datele scanării în toate 
formatele de fișiere: STL, OBJ, PLY.

Exportați
manual

Alinierea se face automat. Dinții vecini se 
generează automat. Etape automatizate de 
lucru.

Scanare cu puține 
click-uri

Funcție de rescanare manuală sau 
automată, pentru a obține mai multe 
date din zone greu de capturat.

Integrare
inteligentă

Puteți scana modele secționate, nesecționate, 
hemiarcadă, arcadă completă, ...

Posibilități de scanare



Compatibil cu oricare din suporturile 
pentru model, fixatorul oferă o oclu-
zie fermă și fiabilă; este rapid și ușor 
de utilizat; poate fi aplicat pe orice 
caz și asigură o vedere clară asupra 
profilului dinților.

Adaptor 
hemiarcadă, cu 4 

Fixator pentru 
model

accesorii

Corpul de calibrare face parte din 
sistemul de recalibrare CS.Neo și 
permite recalibrarea sistemului după 
vibrații sau diferite condiții de lucru.

Corpul de calibrare
Construcția deschisă a scanerului 
CS.Neo permite utilizatorului să digi-
talizeze complet toate articulatoarele 
obișnuite cu ajutorul acestui acceso-
riu. Scanerul captează automat în-
treaga zonă vestibulară a modelelor 
articulate și evită o fixare dificilă a 
maxilarului superior și inferior. 

Arti Base

Adaptoarele sunt compatibile cu 

• Artex / Adesso
• Bioart A7

• Denar Mark2
• KaVo Protar 

• Quicksplit 
• SAM

Adaptor pentru 
articulator

Adaptorul Multi Die permite 
înregistrarea simultană a până la 9 
bonturi cu o singură scanare. Acest 
accesoriu practic înseamnă că tim-
pul de scanare necesar este redus 
și eficiența economică a scanerului 
este mărită.

Adaptorul 
Multi Die 

Este o alternativă simplă cu care 
modelele pot fi fixate pe adezivul 
reutilizabil.

Suport model 
cu banda 

Suportul modelului CS.Neo 
păstrează modelele la o distanță 
ideală față de scaner, fără riscul de 
a se mișca și poate fi deasemenea 
upgradat cu fixatorul modelului.

Suport model 
cu șurub

pentru mai mult confort și eficiență

opțional   

Cu acest adaptor pentru ocluzor de 
hemiarcadă, modelele parțiale ale 
arcadei superioare și inferioare și 
până la patru bonturi pot fi scanate 
simultan, ceea ce sporește semni-
ficativ productivitatea scanerului. 
În doar două etape de scanare sunt 
înregistrate ocluzia și, ulterior, dinții 
vecini si bonturile.

Cu ajutorul Adaptorului Opțional pentru 
articulator, înregistrările de ocluzie de la 
articulatoarele obișnuite pot fi transferate 
automat în software, corect și fără pierderi 
de precizie. Recomandăm acest acceso-
riu mai ales pentru utilizatorii următoarelor 
module Exocad: Modul Articulator Virtual, 
Modul Gutiere. 




