
 

CPU Core i5, Win7 64bit, 8 GB RAM 

 

 

DDWW  33SSeerriieess  EEvvoo        

Plne otvorený, bezkontaktný 3D skener kombinujúci prvky laserovej 

triangulácie a  3-osého polohovania. Vhodný pre veľké i malé 

laboratória, vďaka robustnému prevedeniu, intuitívnemu ovládaniu 

a jednoduchosti používania. K sprevádzkovaniu potrebuje iba 

periférne zariadenia (myš, klávesnica, monitor ) 

 plne otvorený systém / STL formát / 

 2 vysokorýchlostné kamery, presnosť 15μ 

 prijíma dáta z intraorálnych skenerov 

 obsluhujúci jazyk  Č E Š T I N A  !!! 

 virtuálny i reálny* artikulátor SAM 

 skenovanie celého zubného oblúku, obe čeluste naraz 

 automaticky detekuje a určuje os nasadenia, jednoduché intuitívne 

navádzanie na ďalší krok (nie je treba byť počítačový „génius“) 

 podporuje všetky stomatologické indikácie a všetky materiály – bez limitov a obmedzení 

 v základnej výbave integruje v sebe evidenciu zakázok, skenovací modul (vrátane multi-die scanning), virtuálny artikulátor, 

knihovňu anatómie zubov, knihovňu zásuvných spojov, software pre tvorbu koruniek, mostíkov ľubovolného rozsahu, 

faziet, teleskopov, inlayí/onlayí, zásuvných spojov, koreňových nadstavieb……….. 

 navrhuje snímateľné náhrady, funcia skenovania podnebia pre tvorbu skeletov*    

 automaticky detekuje a stanovuje hranicu preparácie - nie je potreba nabrusovať na schodík 

 nemá žiadne funkčné obmedzenia (napr. max. počet členov za mesiac atď.) 

 skenuje všetky matné materiály – automatická kalibrácia kamery a laseru 

 skenuje antagonistu zo sádrového modelu alebo silikónového kľúča 

 automaticky skenuje podbiehavé miesta a hlboké inlaye 

 vygeneruje plnoanatomickú vyartikulovanú náhradu a následne ju metódou cut-back (vypočítanie anatomickej konštrukcie 

a zaručenie konštantného priestoru pre fazetovaciu keramiku) zredukuje v semianatomickú konštrukciu. Alebo navrhne iba 

čiapku a nerobíte už vôbec nič 

 jedinečná flexibilita - dovoľuje ľubovolne meniť parametre hotovej zakázky, bez nutnosti čokoľvek prerábať  (i po ukončení 

designu a celej práce, vám software umožní vrátiť sa na začiatok a zmeniť napr. použitý materiál, alebo rozsah a typ 

náhrady bez toho, aby ste museli znovu skenovať...) 

 komplexný implantologický program GRÁTIS vrátane knihovne abutmentov ! pre väčšinu známych systémov (napr. 

Straumann, Biomet 3i, Nobel Biocare...)  

 skenuje implantáty pre tvorbu individuálnych abutmentov - zaručená maximálna (matematicky daná) presnosť 

 systém inteligentnej detekcie geometrie objektov pre rýchle a jednoduché umiestnenie skenovaného objektu (nezáleží na 

tom kam do skenovacej komory objekt uložíte) 

 bezkonkurenčná produktivita - skenuje a súčasne modeluje naraz až 12 členov v priebehu  10min (tzv. Multi-die scanning 

& designing)   

 skenuje a modeluje naraz rôzne kombinácie indikácii (napr. abutment, zirkóniová inlay a CoCr mostík) 

 licenčný poplatok pre 1.rok v cene prístroja, v prípade, že nebudete mať potrebu ďaľších rozšírení, po úhrade „doživotnej“ 

licencie, neplatíte žiadne ďaľšie licenčné poplatky  !!! 

 všetky začiatočnícke i pokročilé školenia ZDARMA 

 úplná užívateľská podpora vrátane hotline ZDARMA – neviete si rady, pripojíme sa k Vášmu PC a pracujeme za Vás 

 možnosť pracovať na ľubovolnom PC. Skenujte v práci , vyžiadajte si od nás ZDARMA ďaľšiu licenciu a modelujte v kľude 

doma !!!  /pri použití Vášho jedinečného licenčného kľúča – donglu/ 

 staňte sa súčasťou najväčšej česko-slovenskej CAD/CAM komunity – najpredávanejší skener – najviac spokojných užívateľov 

 kvalita daná svetovým lídrom v CAD/CAM fi. Dental Wings Kanada  -  dominantný výkon   -  fantastická cena  

 

* voliteľná výbava  
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PPoozznnááttee  iinnýý  CCAADD//CCAAMM  ssyyssttéémm  nnaa  ttrrhhuu,,  kkttoorrýý  

vváámm  ppoonnúúkknnee  vvššeettkkyy  ttiieettoo  vvýýhhooddyy  ??  
 

  

Ak máte ďaľšie otázky, niečomu ste 

neporozumeli, prípadne sa k  Vám 

„záhadne“ dostali nejaké dezinformácie, 

kontaktujte nás prosím, radi všetko 

zodpovieme a  v  prípade záujmu, vo 

Vašom laboratóriu ukážeme CAD 

modeláciu konkrétnej práce pacienta, 

ktorú Vám necháme GRÁTIS vyhotoviť 

vo frézovacom centre. 
 

iNFINITE HORIZON 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


