
I-VIEW SILVER
CMOS Ağız İçi Sensörü

Görüntülerin dünyasını keşfedin
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MADE IN ITALY



PARAMETRE

SON JENERASYON HD ÇOK KATMANLI SENSÖR

BİRİM 1. EBAT 2. EBAT
Detektör Teknolojisi
Hassas alan yapısı
Giriş koruma kodu
Ebatlar (E x B x Y)
Hassas alan       [aktif]
Aktif piksel sayısı
Piksel boyutu
Piksel şekli
Veri çıkışı

-
-
-

mm
mm

piksel
µm
-
-

APS CMOS
Doğrudan biriktirilen CSI (Ti)

IP68’ye denk
25,4 x 36,9 x 4,4

20 x 30
1000 x 1500

30,4 x 41,9 x 4,4
26 x 36

1300 x 1800
20

Köşeli
16 bit ADC

PARAMETRE BİRİM DEĞER
Besleme gerilimi DC
Güç kaynağı
Tipik olarak absorbe edilen maksimum
Karanlık gürültü 
Maksimum lineer doz
Tepki doğrusallığı
Teorik çözünürlük
Ölçülen çözünürlük
Dinamik aralık
Küresel değişebilirlik
Toplam doz ışınlama
X-ışını çekim modu
AED aktivasyon eşiği
X-ışını enerjisi

50000+ Eğme RA testinden geçmiştir

V
-
mA
lb
µGy
-
lp/mm
lp/mm
dB
-
Gy
-
-
kV

5
Doğrudan USB bağlantısı ile
250
< 18 
≥ 600
≥ 0,99
25
≥ 20
≥ 70
≤ %5
≥ 50
AED
400 µGy/s
55 ila 100

SAĞLAM KABLO BAĞLANTISI 

Düşük dozlu ve yüksek hassasiyetli görüntü kalitesi

APS CMOS SENSÖRÜ VE DOĞRUDAN BİRİKTİRME 
CSI TEKNOLOJİSİ

IP68 korumalı ultra hafif ve güvenilir sensör 
ULTRASON KAYNAK İŞLEMLİ SIKI CNC TASARIMI

www.trident-dental.com

Trident S.r.l.
Via Artigiani, 4 25014 
Castenedolo 
Tel +39 030 2732485 
info@trident-dental com



Her türlü dental uygulama için
temel nitelikte bir araç 
Detaylardaki sadelik
Üstün performans

Trident, daha kısa zamanda mükemmel görüntüler elde 
etmeyi sağlayan bu inanılmaz sensör ile en modern 
görüntüleme teknolojisini herkesin kullanımına sunuyor.

UTS: 08055060430429



AED TEKNOLOJİSİ
(OTOMATİK POZLAMA TESPİTİ)

I-View Silver, görüntü kalitesini ışın kaynağına daha az bağımlı hale 
getiren geniş bir radyasyon spektrumu içinde en yüksek görüntü 
kalitesini garanti edebilir.

I-View Silver ile yanlış doz alma ve az ya da çok pozlanmış 
görüntüler elde etme olasılığı azaltılmıştır.

I-View Silver, doğrudan CBCT’den türetilen bir görüntü kalibrasyon 
sistemi ve her bir çekimde maksimum detay ve maksimum 
çözünürlük elde edilmesini sağlayan, Trident tarafından geliştirilmiş 
panoramik teknolojiyi kullanır.



Aktif alan seçenekleri: 
1. ebat için 20 x 30 mm
2. ebat için 26 x 36 mm

İKİ EBAT

Modern renk blok tasarımı

Güvenilir kablo bağlantısı

İnce gövde - yalnızca 4,4 mm kalınlık 
Yuvarlatılmış köşeler ve mükemmel derecede düz
bir yüzey

Özel silikon koruma kılıfı

IP68 (Giriş koruma kodu)

Otomatik kalibrasyon dosyaları

Köprü modülü, piyasadaki birçok yönetim yazılımı
ile uyumludur.

IP68, sensörün temiz suya ve 
kir, toz ve kum gibi yabancı 
maddelere ne kadar dayanıklı 
olduğunu belirler.



GELİŞMİŞ YAZILIM
TEKNOLOJİSİ
Deep-View, Trident tarafından dijital görüntülerin verimli bir şekilde elde edilmesi, 
düzenlenmesi, saklanması ve paylaşılması amacıyla tasarlanmış modern bir
görüntüleme yazılımıdır.
Tanısal kabiliyeti geliştirmek ve işyeri iş akışını iyileştirmek üzere çeşitli bir çok entegre
fonksiyona sahiptir.

Çoklu veri tabanı yönetimi

Kolay görüntü elde etme cihaz yapılandırması

Gelişmiş görüntü filtreleri

Ağız Problarını çalıştırmak için çeşitli ve özelleştirilmiş şablon seçenekleri

Görüntülerin DICOM3 ve diğer grafik formatlarında içe/dışa aktarımları

Köprü

Çok dilli

BİLGİSAYARINIZA DOĞRUDAN GÜVENLİ 
VE EMNİYETLİ BİR 

USB 2.0 BAĞLANTISI

Görüntülerin dünyasını keşfedin



info@dunyadental.com

www.dunyadental.com
Satış noktalarımıza

web adresimizden ulaşabilirsiniz.

/dunyadental
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Bizi Takip Etmek İ sterseniz...

Bu katalogda yer alan ürün resimleri, açıklamaları, ambalajları, fiyatları 

ve benzeri konularda yapılan tipografik hatalardan DÜNYA DENTAL LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

Bu gibi durumlarda DÜNYA DENTAL LTD. ŞTİ. kayıtları geçerlidir. 

Katalogdaki resimler bilgi amaçlıdır. 

Zamanla ürünlerin ambalaj ve dizaynı değişebilir. 

Bu nedenle resimler bağlayıcı değildir.

Bu Kısım Önemli!

Bize Ulaşmak İ sterseniz...


