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Główne cechy:

* 5 różnych wielkości płytek skanujących

* Skaner bezprzewodowy

* Grubość skanowanych płytek < 1mm

* Dotykowy wyświetlacz

* Wbudowana własna pamięć

* Wielostanowiskowy
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Bezkompromisowe 
wyposażenie 
Wyświetlacz VistaScan Mini Plus pokazuje  

od razu najważniejsze dane o pacjencie i 

informacje o przebiegu skanowania. Posiada 

funkcję Stand-by oszczędzającą energię.

Bezkompromisowa prostota 
Nadzwyczajnie łatwa obsługa: odczyt, 

kasowanie i ponowna gotowość do pracy w 

jednym kroku. Szybka dostępność zdjęcia – 

nawet po 6 sekundach bezpośrednio przy 

pacjencie.

Bezkompromisowa jakość zdjęcia
VistaScan Mini dzięki technologii PCS jest w 

stanie dokładnie pokazać ubytki próchnicowe 

D1 oraz instrumenty endodontyczne aż do  

ISO 06. Wiodący na rynku dzięki rozdzielczości 

do 40LP/mm i 16-bitowej (65.536) skali szarości.

  

Bezkompromisowa elastyczność
W urządzeniu VistaScan Mini można odczytywać 

wszystkie wewnątrzustne płytki pamięciowe – w 

rozmiarze od 0 do 4. Ponadto do dyspozycji 

mamy 100 % powierzchni aktywnej. Prosta 

obsługa – jak w przypadku filmu analogowego.

Bezkompromisowa integracja 
VistaScan Mini można obsługiwać za pomocą 

DBSWIN lub oprogramowania innych producentów 

poprzez wtyczki lub interfejs Twain. Dzięki złączu 

USB lub sieci można go bezproblemowo 

zintegrować z wyposażeniem gabinetu.
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Dotykowy wyświetlacz
Zapewnia podgląd oraz szybką, intuicyjną 

komunikację z urządzeniem 

Możliwość sterowania dodatkowo z tabletu

Dzięki doświadczeniu oraz informacji płynących od naszych Klientów, 

jako jedyni zapewniamy bezprzewodową konfigurację urządzenia z tabletem, 

dzięki której w pełni można korzystać z oprogramowania skanera DBSWIN 

tak jak w przypadku komputera. 

Bezpieczeństwo
Dzięki odpowiedniej konfiguracji, uzyskują Państwo możliwość 

nagrywania zdjęć Klientom na ich własne nośniki danych, 

bez narażania się na infekcję komputera w przypadku 

zainfekowanego nośnika (zastosowana metoda nie jest ochroną 

antywirusowa, jednak w 100% nie pozwala na infekcję komputera) 
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Slot karty SD do nagrywania zdjęć
Zastosowane złącze karty SD pozwala zapisywać zdjęcia 

na nośnikach wymiennych tego typu (Karta SD oraz micro SD) 
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Możliwość podglądu zdjęć na wyświetlaczu

Dzięki wyposażeniu w kolorowy wyświetlacz, w 

możliwy jest podgląd zdjęć bezpośrednio na ekranie urządzenia.

Praca odtąd stanie się bardziej komfortowa. 
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