
W ciągu kilku sekund przechwyć rzeczywistość za 

pomocą nowego skanera 3D od HP. Twórz precyzyjne 

modele 3D 360° wykorzystując mobilny skaner i 

udoskonaloną technologię skanowania światłem 

strukturalnym.

Wyjątkowa precyzja digitalizacji modeli

Udoskonalona technologia skanowania 3D światłem 

strukturalnym rejestruje fizyczne wymiary obiektu, 

każdy kąt, krawędź, skazę czy niedoskonałość i 

tworzy zdigitalizowany model 3D 360° z maksymalną 

rozdzielczością 0.06 mm.

Szybkie skanowanie, intuicyjne modelowanie

Upraszczaj produkcję dzięki płynnemu przejściu z 

modeli fizycznych do cyfrowych. Przechwytuj 

pojedyncze skany w ciągu kilku sekund i 

bezproblemowo łącz je w modele 3D 360 °. Eksportuj 

je do powszechnie stosowanych rozszerzeń CAD.

HP 3D SKAN
Skaner 3D HP SLS Pro S3

Digitalizuj rzeczywistość

Uniwersalny, skalowalny i wysoce mobilny

Digitalizuj swoje otoczenie - od pojedynczej śrubki do sześciocylindrowego silnika. Dostosuj swój skaner do 

bieżących potrzeb dzięki mobilnym akcesoriom i skalowanej przestrzeni roboczej.

Polska dystrybucja, serwis i wsparcie techniczne:           Solveere sp. z o.o.

            ul. Kościuszki 107a

www.solveere.pl          42-440 Ogrodzieniec

Waga 8.8 kg

Wymiary 32.3 x 61.3 x 20.9 cm

Kompatybilność Produkty HP 3D Skan sa kopatybilne z większością obecnych stacji roboczych HP serii Z oraz 

innymi komputerami dostępnymi na rynku.

Wymagania systemowe System operacyjny Windows

2 wolne porty USB

Microsoft .Net framework 4.6 (dołączony do oprogramowania)

1 wolny port USB dla pendrive'a z licencją

Dołączone akcesoria Monochromatyczna kamera USB CMOS

Projektor wideo ze specjalną soczewką z regulowanym focusem

Klucz USB z dedykowanym oprogramowaniem HP 3D Skan Pro v4

Aluminiowa szyna montażowa

Dedykowany uchwyt do kamery

Mobilny statyw

Panele kalibracyjne w 4 rozmiarach

Instrukcja obsługi

Wszystkie niezbędne adaptery, kable zasilające, złącza itp.

Kod porduktu P/N: Y8C53AA

Gwarancja 24 miesiące

P/N: Y8C52AA

Kolorowa kamera przemysłowa HD

Projektor wideo ze specjalną soczewką z regulowanym focusem

Klucz USB z dedykowanym oprogramowaniem HP 3D Skan Pro v5

Aluminiowa szyna montażowa

Dedykowany uchwyt do kamery

Mobilny statyw

Panele kalibracyjne w 4 rozmiarach

Instrukcja obsługi

Wszystkie niezbędne adaptery, kable zasilające, złącza itp.
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