
Detaljerede digitale farveprøver
Rayplicker

™



Rayplicker™ er et intra-oralt spektrometer til farveprøvetag-
ning hos tandlæger og tandteknikere. Rayplicker™ giver dig 
mulighed for at foretage en nem, pålidelig og gentagelig 
højkvalitets tandfarve-analyse, uden påvirkning fra det eks-
terne miljø. Spectrometret er ergonomisk udformet, trådløst 
og kan med høj nøjagtighed bestemme mætningen, kroma 
og translucensen af en tand.

Således opnår man med Rayplicker™ en digital farveprøve 
med en høj detaljeringsgrad af information, hvilket skaber 
de bedste forudsætninger for et godt protetisk resultat.

Opdag Rayplicker
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Pålidelighed, hastighed og nøjagtighed 
samlet i én.

9 punkts
farveskala

Detaljeret
farvelægning TranslucensPolariset

billede Grundfarve 3 delt
farveskala

Pålidelig:
Med  Rayplicker™ kan du registrere alle æstetiske parametere af tanden og formidle dem direkte til laboratoriet - uden 
subjektiv fortolkning og «støj« fra udefrakommende lys .
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Hvorfor vælge Rayplicker?

Spectrometer
Måleområde 400-700 nm

Patenteret teknologiTouch screen

Multi Shade Guider

Ergonomi
Touch skærm, lille mundstykke.

Plug & Play
Selvkalibrerende enhed med et
brugervenligt design.

Tidsbesparende
En komplet farveanalyse på få sekunder.

Fleksibilitet
Konfigurér farveskala efter eget
valg. Op til 4 brugerprofiler.

Nøjagtighed
Ultra præcis pixel analyse.

Pålidelighed
Patenteret teknologi muliggør objektivitet hver 
gang.

Digitale filer
Deling uden tab af information.

Hygiene
Beskyttelsesbeklædning, steriliserbare
kalibreringstipper.
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Daglig komfort:
Enkelt: Rayplickerens ergonomi og brugerflade er designet til at gøre det let at tage en farveprøve.

Plug & Play: Kalibrering foregår per automatik og udføres samtidig med farveprøven.

Hurtig: Farveprøven tages meget hurtigt, hvilket eliminerer risikoen for fejl relateret til patientens og
udøverens bevægelser.
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Et vigtigt værktøj til godt samarbejde:

Interaktion:  Rayplicker™ er en nem og fornyet måde at opnå farveprøver med høj detaljegrad og 
æstetik. Den muliggør præcis kommunikation og styrker samarbejdet mellem tandlæger og den-
tallaboratorier.

Komplet analyse: Laboratoriet modtager en komplet tandfarveanalyse, herunder mætning, kroma 
og translucens af en tand. Desuden er det muligt at integrere patientbilleder.
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Tekniske specifikationer:
Kartografi: 2D kortlægning
CMOS sensor: 400 x 400 px
Spektrometer: Måleområde 400-700 nm
Dimensionering af undstykke i mm: L. 76 / 
Diameter: 25
Skærm: Touch screen
Opløsning: 320 x 240 NTSC
Batteri: 3,7 V 2000 mAh
Hukommelseskapacitet: 40 filer

Kompatibilitet:

Pakkens indhold:
Rayplicker farveprøve enhed
Docking station
Kalibreringstipper x6 (Sterilisering i autoklave)
Beskyttelseskapper x50
Kabler og stik - Adaptere
Hurtig-start-guide

Rayplicker™ Pics App Solution:

Download gratis

Wi fi: Bluegiga wf121 802.11 b / g / n
Håndstykkets vægt: 450 g
Dimensioner på håndstykket: L. 210 x L. 75 x H. 155
Dockens vægt: 165 g.
Dockens dimensioner: L. 133 x L. 101 x H. 43
Udgang: USB 2.0.
Hovedstik: 5V 1Ah

Rayplicker™ er medicinsk udstyr klasse I.
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