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Vynikající kvalita obrazu za přijatelnou cenu

Snadné používání a sdílení, cenově 
dostupná CS1200 Vám nabízí intraorální 
snímky vysoké kvality

Zhotovujte vysoce kvalitní intraorální snímky.

Díky vysokému rozlišení (1024x768) odhalí CS 1200  
i ty nejmenší detaily. A jako cenově dostupná brána  
do digitálního zobrazování pro jakoukoliv praxi, klade 
CS 1200 vysoké nároky na kvalitu intraorálních 
snímků.

Rozšíření komunikace s pacientem 
Díky ostrým snímkům vysoké kvality usnadňuje 
CS1200 komunikaci s vašimi pacienty - takže je 
ideálním nástrojem pro vzdělávání pacientů. A 
lépe informovaní pacienti se mohou mnohem lépe 
rozhodovat o své léčbě a zlepšit možnosti vašich 
zisků a maximalizovat návratnost vašich investic.



Snadné sdílení 
Pořizujte snímky vašich pacientů a prohlížejte je přímo z CS1200. Kamera CS 
1200 pojme až 300 snímků a eliminuje potřebu paměťové karty nebo počítače 
v každé ordinaci. Kamera podporuje PC i analogový displej a díky přímému 
připojení ji lze snadno a rychle sdílet mezi jednotlivými ordinacemi.

Navržena pro pohodlí
Lehká a kompaktní  CS 1200 se snadno vejde do rukou všech velikostí a 
minimalizuje únavu obsluhy. Mimoto zaoblená hlava kamery a kuželový tvar 
zajišťují pohodlí pacienta.
 

Jednoduché používání
CS 1200 je vybavena systémem osvětlení 6-LED, který se automaticky 
nastavuje tak, aby dokonale osvětlil snímky při jakýchkoliv světelných 
podmínkách. Široký rozsah zaostření kamery zachycuje různé intraorální 
pohledy.

Snadná integrace 
CS1200 plně podporuje TWAIN, spolupracuje s Carestream Dental Imaging 
Software, stejně jako s dalšími předními zobrazovacími programy. Navíc, 
kamera podporuje jak PC, tak analogové monitory a různá připojení (USB, 
S-Video a AV), aby sdílení bylo pružnější a pohodlnější, než kdy jindy.
 

Odborný servis a podpora
Snadná instalace a používání CS 1200 spolu s odborným servisem a 
podporou, dvouletou zárukou a možností rozšíření záruky až na 5 let.

Technická specifikace

Rozlišení snímku 1024 (H) x 768 (V) 

Rozlišení videa 640 (H) x 480 (V)

Rozsah zaostření 3 mm – 25 mm

Úhel pohledu 90°

Zorné pole 80°

Ohnisko Fixní ohnisko

Zdroj světla 6 bílých LED

Video výstup TV-NTSC, TV-PAL, S-Video

Připojení PC USB 2.0 high-speed

 
Chcete se dozvědět více?
www.CSdental.cz
Nebo kontaktujte vašeho místního dealera.
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Podporuje S-Video, AV, a USB 
připojení


