
Дигиталното дентално
лечение -  достъпно.

Дигиталните отпечатъци са очевидно бъдещето
на Стоматологията. Директното 3Д принтиране
на различни дентални модели, докато пациента е
на стола се подценяваше значително - докторите
не можеха до използват тези технологии. Но това
вече се променя.

VOXELTEK и 97ДЕНТАЛ ви предоставят най-
достъпния ръчен интраорален скенер и настолен 3Д
принтер в комплект, като също запълват празнината
между дигиталните отпечатъци и 3Д принтирането с
широка гама софтуерни услуги и решения -
разработени за нуждите на вашата практика.
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Свободно STL форматиране § лесни софтуерни инструменти

Софтуер без абонамент - плащане на случай 

CAD система - модуларна и мощна

Онлайн дизайн услуги през VOXELTEK.live

Дигитален отпечатък Дизайн 3Д принтиране
в клиниката

Липсващият елемент във
вашия работен процес.

Изработката на дентални конструкции
директно на стола е обещание, което
дигиталните технологии не можаха да
спазят, поради сложни CAD софтуери,
изискващи значителни знания.

С нашата платформа voxeltek.live и дизайн услугите,
които се предлагат, ние прехвърляме денталния CAD
дизайн към облака и ви помагаме да постигнете
повече с по-малко персонал, като също издигаме
производството на ново ниво с нашия светкавичен
Mark IV Printer.

Поддържате CAD дизайн в практиката си?
Погрижили сме се и за това. Свържете се с нас за
конкретна оферта за софтуер, базирана на
текущите ви нужди и количества на изработка, за
бърза възвръщаемост на инвестициите.

Свържете се с нас за безплатна демонстрация!

AI асистирано изображение

Най-бърз принтер в неговата категория

CNC клас механика

Отворен за смоли на други производители

Мощна платформа на облак

1 година гаранция / възможно удължаване

Тегло

Размер на отпечатък
Размер на пиксели
Контрол
Архитектура
Опции за смола

Софтуер
Отпечатък на принтера

Мощност

Отворен код
VOXELTEK § други доставчици

Бърз и надежден
дентален 3Д принтер

Мощен и опростен
интраорален скенер

Операционна система

Свързване
Формати
Тегло на ръкохватка
Дължина на ръкохватка
Мощност

Точни детайли и изключителна прецизност

Отпечатък на цяла челюст за < 5мин.

Лесен за ползване софтуер

Подобрена система против замъгляване

Операция с един бутон

1 година гаранция, произведство и поддръжка в ЕС

За повече информация и контакти:
www.97dental.com
тел. 0889 43 73 53
тел. 0887 26 81 82


