
Opnå et perfekt billede.



Designet med det ene formål:
At udvikle det perfekte billede.

Aluminium og glas.
Et perfekt match.

En lille vibration. En stor virkning.
Vis D-CAM HD S, hvad du ønsker at optage, og apparatet 
ordner selv resten. Det er lige meget, om vi taler højre- eller 
venstrehåndede, over- eller underkæbe. Når du rører ved et af 
de fire justerbare berøringssegmenter, vil en kort vibration give 
en indikation om, hvorvidt kameraet er parat. Hvis du fjerner 
din finger fra segmentet, justeres LED-belysningens lysstyrke 
på en brøkdel af et sekund, den højopløselige HD-sensor pa-
rametriseres, og tanden fanges i millioner af pixels. Det ene-
ste, du mærker til det, er en ny vibration.
Kort fortalt: Berør. Brrrr. Skyd.

Perfekte billeder. Uden at gå på 
kompromis.
D-CAM HD S er blevet komplet redesignet med dette mål 
for øje. Den dugfri HD-optik fremstilles i hånden ved hjælp 
af særlige glaslinser. Den projicerer billedet uforvansket på 
HD-sensoren, som optager farvetro billeder med overvælden-
de klarhed i samspil med den integrerede, skyggeløse belys-
ning. Gennem den trinløse fokusring gengives ethvert øjeblik 
knivskarpt i form af millioner af pixels. Resultatet er billeder af 
detaljerede tand- og vævsstrukturer for hver enkel tand, i hver 
enkel mundhule.

D-CAM HD S er fremstillet til at løse denne ene opgave: At 
udvikle det perfekte billede.

Klik. Og værsgo.
LONG-LIFE-metalkoblingen muliggør ikke bare 
hurtig til- og frakobling, men også anvendelse i et 
hvilket som helst behandlingsrum.

Modstandsdygtighed. Ergonomi.
Balance. Funktion. Design.

Alle disse aspekter fremgår tydeligt af kabinettet til D-CAM HD S. 
Det præcisionsudviklede aluminiumskabinet, der starter ved spid-
sen, sidder så tæt som en hud om den HD-optik, der er frem-
stillet af glas. Denne aflange form gør det nemt at nå selv de 
vanskelige steder. Den udvendige kontur løber problemfrit over i 
berøringsområdet med integreret statusvisning og den trinløse 
fokusering. Afslutningen udgør håndstykket med skrå sidefla-
der. Den gør det nemt at orientere sig og forhindrer, at D-CAM 
HD S ruller utilsigtet væk.

Den afbalancerede konstruktion og den alsidige betjening 
sikrer den bedste ergonomi.  Enheden er dermed ikke blot 
veludrustet til daglig brug, men klarer også længere be-
handlinger uden problemer.

Unikke brugere kræver
individuelle apparater.
Hvordan du laver dit billede, er op til dig – der er mange 
muligheder. Du skal blot vælge dine yndlingsfunktioner 
via menuen og gemme dem direkte i kameraet. På den 
måde bliver D-CAM HD S til dit D-CAM HD S. Indstil-
lingerne forbliver de samme, selv om der kommer nye 
funktioner til. Du vil modtage en meddelelse og kan 
glæde dig over forbedringer og nye funktioner via on-
line-opdateringen – også efter købet.



Hårdfør.
Nem at rengøre.

Integration?
Intet problem!

Et gennemgående kabinet uden kanter og for-
dybninger muliggør en desinfektion med almin-
delige RKI-konforme desinficeringsmidler. Ved 
at undgå plastikdele og anvendelse af alumi-
nium af høj kvalitet sikres en lang levetid, selv 
med flere daglige rengøringer.

Dermed hører irriterende hygiejneposer fortiden 
til. De er ikke kun besværlige at montere og 
medfører ekstra omkostninger og affald, men 
forringer også billedkvaliteten betydeligt.

Et rent billede – hygiejnisk og kvalitativt!

Den enkle betjening starter allerede med op-
sætningen: Forbind USB-standardtilslutningen, 
og takket være UVC-teknologi starter den auto-
matiske genkendelse og installerer
D-CAM HD S helt af sig selv.

Uanset om der er tale om fuld integration i eksi-
sterende praksissoftware eller en simpel appli-
kation, så har vi løsningen. Med vores smarte 
L-CAP-software kan du nemt optage billeder, 
tale om dem med patienterne og arkivere dem 

efter behov. Så simpelt er det faktisk.
Hvis kameraet skal integreres direkte i praksis-
softwaren, anvendes vores TWAIN-forbindelse. 
Derudover er det nemt og bekvemt at starte 
D-CAM HD S via din praksissoftware, optage 
billeder, tale om dem og derefter gemme dem 
til patienterne.

Uanset hvad du har i tankerne, sørger vi for, at 
de perfekte billeder finder den rigtige vej. Helt 
ligetil og uden omveje.

Hygiejne qua kvalitet.

Nemt nok. Men alsidigt.



D-CAM HD S 0° D-CAM HD S 90°

Opløsning, live

HD, Format 4:3 • •

Opløsning enkeltbillede
2592 x 1944 px • •

Optik
lige optik •

vinkl optik (90°) •

Styring

justerbare berøringstaster • •

TAP-styring • •

Tilbagemelding

Haptisk feedback • •

LED-statusvisning • •

Onscreen overlay i billedet • •

Tilslutning

USB 2.0 eller højere • •

Operativsystem

Windows • •

macOS • •

UVC-standardteknologi • •

andre funktioner

Auto-standby • •

Online update • •

Kabinet

Aluminium • •

Desinficeringsmiddel • •

Længde [mm] 179 182

Bredde [mm] 24 24

Højde [mm] 25 25

Vægt [g] 128 129

Tal. Data. Oplysninger.
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