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ZAC Athélia IV l Av. des Genévriers l 13705 LA CIOTAT Cedex l FRANCJA
Tel. +33 (0) 442 980 101 l Faks +33 (0) 442 717 690 
E-mail: info@sopro.acteongroup.com l www.acteongroup.com

Dane techniczne

APARAT
Rozdzielczość teoretyczna   20 lp/mm

Czas skanowania (tryb szybki)   1,6-2,7 s

Czas skanowania (tryb wysokiej rozdzielczości)   2,1-3,6 s

Podłączenie   Ethernet RJ-45

Wymiary   D 154 × G 204 × W 193mm

Waga   2,6 kg

Napięcie operacyjne   100 ~ 240V, 50/60 Hz

WymAGANA mINImALNA 
kONFIGuRACJA WINDOWS® 
System operacyjny   Windows XP Pro SP3

Procesor   Intel® Pentium IV – 1,3 GHz

RAm   512 mB

Dysk twardy   250 GB

karta graficzna   32 mB RAm pamięci niewspółdzielonej 
 kompatybilna z DirectX 9

Rozdzielczość monitora   1280 × 1024

karta sieciowa   100 mb\s-1 Gb\s

WymAGANA mINImALNA 
kONFIGuRACJA mAC®

komputer   macBook® Pro 13.3” lub imac® 21.5”

System operacyjny   mac OS X mavericks

Procesor   Intel® Core 2

RAm   2 GB

karta sieciowa   1 Gb\s

PłyTkI OBRAZOWE
Wymiary płytki Rozmiar 0   22 × 35 mm

Wymiary płytki Rozmiar 1   24 × 40 mm

Wymiary płytki Rozmiar 2   31 × 41 mm

Wymiary płytki Rozmiar 3   27 × 54 mm

Wymiary płytki Rozmiar 4 (2 x o rozmiar 3)   52 × 54 mm

ZALECANA kONFIGuRACJA 
WINDOWS®

System operacyjny   Windows 7 Pro SP1

Procesor   Intel Core i3

RAm   2GB

Dysk twardy   500GB

karta graficzna   Chipset Nvidia® lub ATI® 
512 mB pamięci niewspółdzielonej kompatybilna z DirectX 
9 lub więcej

Rozdzielczość monitora   1280 × 1024 lub wyższa

karta sieciowa   1 Gb\s

ZALECANA kONFIGuRACJA mAC®

komputer   imac 27”

System operacyjny   mac OS X mavericks lub nowszy

Procesor   Intel Core i7

RAm   4 GB

karta sieciowa   1 Gb\s

I AM 
EXCLUSIVE*

Pierwszy osobisty 
skaner płytek 
obrazowych

* Jestem wyjątkowy
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PSPIX² jest   CHCĘ MIEĆ SKANER TYLKO 
DLA SIEBIE

ZRóB I SkANuJ!
Przyfotelowy aparat PSPIX² zapewnia znaczącą oszczędność czasu:

   Jesteś jedynym użytkownikiem skanera

    Nie musisz iść do innego pomieszczenia, aby zeskanować 
swoje zdjęcia

   uzyskujesz obrazy w kilka sekund

Poprawiasz zatem swoją wydajność i poświęcasz więcej uwagi 
opiece nad pacjentami.

w tak PRZYSTĘPNEJ CENIE, że teraz możesz wyposażyć każdy fotel
tak INTUICYJNY, że nauka jego obsługi przebiega błyskawicznie
tak MAŁY, że zajmuje minimalną ilość miejsca
tak ELEGANCKI, że podniesie klasę Twojego gabinetuACTEON STWORZył PIERWSZy OSOBISTy SkANER PłyTEk FOSFOROWyCH NA RyNku 

• TERAZ NATyCHmIAST mAm DOSTĘP DO ZDJĘĆ
• TERAZ JuŻ NIE muSZĘ CZEkAĆ NA SWOJĄ kOLEJ



POTRZEBUJĘ PROSTSZEGO 
I BARDZIEJ INTUICYJNEGO 
SKANERA

NIEZWykłA WIELkOŚĆ
Stworzony z wykorzystaniem najnowszych technologii i konstrukcji PSPIX² 
to najmniejszy i najbardziej kompaktowy skaner płytek PSP na rynku.

NIGDy DOTĄD SkANOWANIE ZDJĘĆ NIE ByłO TAk łATWE, DZIĘkI NIEZWykłEJ 
INTuICyJNOŚCI ROZWIĄZAń PSPIX² 

AWANGARDOWA kONSTRukCJA
Dzięki swojej futurystycznej linii i eleganckiej konstrukcji 
PSPIX² doskonale pasuje do Twojego gabinetu.

PRAWDZIWIE INTELIGENTNy
Praca nigdy nie przebiegała tak płynnie i wydajnie, dzięki jego niepowtarzalnej  
intelektualnej zdolności. Prawdziwa ewolucja Twoich metod pracy.

TAk PROSTy
Duży kolorowy ekran dotykowy wyświetla intuicyjne wskazówki, 
umożliwiające szybkie i łatwe korzystanie z urządzenia.



WyJĄTkOWy kOmFORT PACJENTA
Dzięki zwiększonej elastyczności bezprzewodowe płytki 
ACTEON zapewniają Twoim pacjentom najlepszy komfort. 

Oferujemy szeroki zakres rozmiarów płytek  
obrazowych: 0, 1, 2, 3, 4*.

mOŻLIWOŚCI 
OPROGRAmOWANIA
PSPIX² jest dostarczany 
z oprogramowaniem Sopro Imaging, 
które już zyskało sobie uznanie tysięcy 
użytkowników ze względu na swoją 
ergonomiczność.

PSPIX² jest kompatybilny z systemami 
operacyjnymi mAC® i Windows®.

POPRAWA JAkOŚCI OBRAZu
PSPIX² daje dokładne i ostre obrazy o dobrym 
kontraście, umożliwiając postawienie wiarygodnej 
diagnozy klinicznej.

WYMAGAM DOSKONAłOśCI
NA WYSOKIM POZIOMIE

Rozmiar 0

Rozmiar 2 Rozmiar 3 Rozmiar 4

Rozmiar 1

* Rekonstrukcja komputerowa obrazu o rozmiarze 4 z dwóch płytek obrazowych w rozmiarze 3.



OPTymALNA BARIERA HIGIENICZNA
Higiena leży u podstaw każdego etapu obsługi PSPIX².

•  Higieniczne torebki i osłonki zapewniają wysoki poziom ochrony 
przez zakażeniami krzyżowymi. 

•  Rysik do ekranu dotykowego również umożliwia zachowanie higieny podczas 
użytkowania.

* Opcjonalne części do sterylizacji w autoklawie.

mOŻLIWOŚĆ STERyLIZACJI W AuTOkLAWIE
Jedynie PSPIX² zapewnia tak wysoki poziom ochrony.

•  Niektóre części PSPIX² można wyjąć do czyszczenia w termicznej  
myjce-dezynfektorze, zgodnie z najnowszymi standardami dezynfekcji.

•  PSPIX² jest wyposażony w części do sterylizacji w autoklawie*, 
co eliminuje ryzyko zakażenia.

OCZEKUJĘ 
NAJLEPSZEJ 
OCHRONY
PSPIX² PRZEWyŻSZA TWOJE OCZEkIWANIA POD WZGLĘDEm HIGIENy



MOGĘ RÓWNIEŻ SIĘ NIM 
DZIELIĆ
PSPIX² ZOSTAł SkONSTRuOWANy W TAkI SPOSóB, ŻE mOŻE Z NIEGO kORZySTAĆ WIELu 
uŻyTkOWNIkóW 

Żółty: Zajęty

NIECH 
PROWADZI CIĘ 
ŚWIATłO…
Sprawdź status PSPIX² 
jednym spojrzeniem!

Niebieskie: Dostępny

Fioletowe: Skanowanie

W PEłNI AuTOmATyCZNy PROCES
 AuTO-DOSTĘP: Drzwi otwierają się dopiero po wsunięciu płytki obrazowej.

 AuTO-WykRyWANIE: PSPIX² automatycznie wykrywa wielkość wsuniętej płytki obrazowej.

  AuTO-SkANOWANIE: PSPIX² skanuje i odwzorowuje obraz przed wyświetleniem go na właściwej 
stacji roboczej.

  AuTO-WySuWANIE: Płytka obrazowa jest automatycznie czyszczona i wysuwana, 
do natychmiastowego ponownego użycia.

  TRyB EkO: PSPIX² automatycznie przełącza się w tryb oszczędnościowy, jeżeli nie jest używany 
przez dłuższy czas. 

kLIkNIJ I SkANuJ!
Oszczędność czasu dzięki nowej koncepcji „kliknij i skanuj” zastosowanej 
w PSPIX², która pozwala podnieść wydajność w najprostszy sposób.
Wybierz stację roboczą na ekranie dotykowym, wsuń płytkę obrazową, 
a PSPIX² zrobi resztę… 

PSPIX² można również sterować 
z poziomu stacji roboczej.


