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Ett perfekt redskap för intraorala syften.

Branchledande inom intraoral 
bildtagning

Instrumentarium Dental EXPRESS™ Origo-systemet för bildplattor 
har utformats för varje tandläkarklinik som behöver högkvalitativa 
digitala intraorala bilder i den dagliga verksamheten.

Tydliga och skarpa EXPRESS™ Origo-bilder återskapar gråskalor 
med precision för att visa diagnostisk information in i minsta detalj. 
Sätt in bildplattan.

EXPRESS™ Origo är kan delas av flera användare på ett lokalt 
nätverk på ett enkelt och säkert sätt.

Hela processen från inläsning till det att bilden visas på skärmen tar 
endast ett par sekunder.

Avancerad digital bildbearbetning ger bilder av högsta kvalitet 
varje gång.

Praktiska och återanvändningsbara bildplattor skapar förutsättningar 
för ett smidigt arbetsflöde för intraoral radiografi som är lätt att lära 
sig.
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EXPRESS™ Origo
Branchledande inom intraoral bildtagning

Teknisk specifikation för EXPRESS™ Origo

Teknik Bildplatta för flergångsbruk (ljuskänslig fosforplatta)

Pixelstorlek 30 µm / 60 µm, valbar

Skanningsupplösning 17 lp/mm

Image bit depth 16 bit

Anslutning Standardnätverk (Ethernet RJ45), DHCP

Dimensioner 168 mm x 233 mm x 328 mm

Vikt 4 kg (8 lbs)

Driftspänning 100-240 VAC,  50/60 Hz

Operativsystem Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Storlek 0
22 x 31 mm
734 x 1034 
pixlar

Storlek 2
31 x 41 mm
1034 x 1368 pixlar

Storlek 3
27 x 54 mm
900 x 1800 pixlar

Storlek 1
24 x 40 mm
800 x 1334 
pixlar

En perfekt lösning för allmän tandvård
• Överlägsna kliniska resultat. Snabbt.
• Smidigt filmliknande digitalt arbetsflöde med bildplattor
• Ett system för samtliga intraorala radiografibehov
• Mindre bildplattor tillgängliga för barnpatienter
• Bildvisning vid stolen eller delad användning med säkert 

arbetsflöde


