
Szkennerekre szakosodva, több mint 8 éve

Szuper gyors szkennelés
Up3d Scanner Up400



Nyílt rendszer 
A támogatott PLY 
formátum segítségével 
a 3shape és EXOCAD 
fájlokat közvetlenül 
importálhatja

PLY

Gyors szkennelés
Csak 12 másodperc 
szükséges egy 
szekcionálatlan modell 
szkenneléséhez

Továbbfejlesztett Upscan 
Szoftver
Optimalizált interfész és fejlesztett 
elsődleges algoritmus a gyorsabb 
szkennelés, és a rövidebb 
feldolgozási idő érdekében

Szekcionálatlan modell UP400 beszkennelt adat

Szuper gyors modell szkennelés
12 másodperc egy teljes fogív
A továbbfejlesztett szoftver algoritmus lehetővé teszi a gyorsabb és 
hatékonyabb szkennelést

Szuper gyors szkennelés
Automatikus k iegészítés

UP3D Scanner



Az ultra-gyors Up400 Egy jobb szkennelési 
élményt nyújt 

Nyílt rendszer, jobb integráció
Színes szkennelés

Az UP400 képes valódi színeket szkennelni és ezt felhasználni olyan 
programokban, mint a 3shape vagy az Exocad, így segítve 
munkáját a kivehető részleges fogpótlások elkészítésében

Csapos műcsonk 
lenyomatának 
szkennelése

Csak 33 másodperc

Triple tray lenyomat
szkennelés 

Csak 70 másodperc  

UP3D Scanner UP400



UPSCAN

Továbbfejlesztett 
szoftver 
Új kezelői felület
Gyorsabb post-processing

Automatikus addíciós 
szkennelés
Egy kattintás, és a rendszer 
automatikusan beszkenneli a kimaradt 
részeket

Válts szabadon a 
szkennelési lépések között
Szabadon használható kezelőfelület, nem 
szükséges mindent elölről kezdeni
Könnyű és kényelmes kezelés

Preparációs szélek bejelölése
Jelöld be a széleket közvetlenül a szkennelést követően, 
a rövidebb szerkesztési idő érdekében

Pillérek automatikus 
kitöltése
Nincs szükség a manuális kiviaszolásra, a 
rendszer automatikusan kitölti lyukakat

UP3D Scanner



Up3d Scanner 
sorozat paraméterek

UP3D Scanner

Modell

Méret 

Súly 

Kamerák

Pontosság 

Projektor

Interfész 

Fájlformátumok 

Teljesítmény 

Terméktulajdonságok

Főbb tulajdonságok

Szkennelési sebesség

UP400
355*268*384（mm）

10kg

2*1.3（mp）

8 mikron

Speciális kék fény / Színes szkennelés 

USB 3.0

STL；UM；PLY；OBJ

AC110-240V , 50HZ

Mind az egyben szkennelés

Egy kattintásos Triple tray szkennelés 

Preparációs szél meghatározása

Valódi színes textúra szkennelés 

Szekcionálatlan modell szkennelés 

All in one modell szkennelés

Teljes fogív：11s

Szekcionálatlan modell szkennelés：14s 

Utó- és fő szkennelés：33s

All-in-one：20s

Triple tray：70s

Valódi színes textúra szkennelés：16s



A digitális technológia segíti a mindennapokat

www.up3ds.com   info@up3d.cn   +86-755-26983202

ADD: 17915 Sky Park Circle, Bldg.27, Suite E, Irvine, CA 92614, USA




