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Specyfikacja 
techniczna

KaVo GXS-700 to urządzenie z certyfikatem USB, które należy stosować z kablami zgodnymi z USB przeznaczonymi do stosowania 

z komponentami Hi-Speed USB 2.0. Firma KaVo oferuje przedłużacze kabli z certyfikatem USB. W celu zwiększenia odległości do 

hosta USB/komputera można także zastosować zasilane, aktywne rozdzielacze z certyfikatem USB. Długość połączenia prze-

wodowego do rozdzielaczy lub pomiędzy rozdzielaczami nie powinna przekraczać 5 m (15 ft). Cyfrowe czujniki wewnątrzustne 

GXS-700 to certyfikowane urządzenia medyczne klasy IIa.

Czujnik, rozmiar 2 Czujnik, rozmiar 1

Wymiary zewnętrzne 31 mm x 42 mm 25 mm x 37 mm

Rozmiar piksela obrazu 19,5 µm 19,5 µm

Technologia czujnika Enhanced CMOS Enhanced CMOS

Technologia scyntylatora Scyntylator Csl Scyntylator Csl

Rozmiar obrazu 1324 x 1842 pikseli 1026 x 1539 pikseli

Liczba pikseli 2,4 megapikseli 1,6 megapikseli

Rozdzielczość Teoretyczna: 25,6 lp/mm

Widoczna: 20+ lp/mm 

Teoretyczna: 25,6 lp/mm

Widoczna: 20+ lp/mm 

Złącze USB Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0

Długość kabla 2,7 m (9 ft) 2,7 m (9 ft)

Gwarancja 2 lata 2 lata

Wymagania dotyczące komputera 

stacjonarnego

Minimalne Zalecane

System operacyjny Microsoft® Windows® XP

z dodatkiem service pack SP3

Microsoft® Windows®  7

Professional 32- lub 64-bitowy

Procesor Intel Celeron® M 1,6 GHz Intel® Core™ 2 Duo 2,4 GHz

Pamięć 512 MB 4+ GB

Dysk twardy 40+ GB 120+ GB

Ustawienia wyświetlacza 800 x 600 przy 24-bitowej głębi 

w trybie true colour

1024 x 768 przy 32-bitowej głębi 

w trybie true colour 

Pamięć wideo 1+ MB 128+ MB

Port USB USB 2.0 USB 2.0

Sterownik GxPicture 3.0 lub nowszy GxPicture 3.0 lub nowszy

Zasilacz USB 5 V DC, 500 mA 5 V DC, 500 mA

Normy Zgodnie z normami UL/IEC/EN 60950-1

Wymagania systemowe

GXS-700
Innowacja w wysokiej rozdzielczości 
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Produkty, funkcje i usługi przedstawione i opisane w tym katalogu nie są dostępne we wszystkich krajach. Wszystkie spe-

cyfikacje były prawidłowe w momencie publikacji. Firma KaVo Dental GmbH nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność 

koloru lub formy z ilustracjami, pomyłki lub błędy w druku oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w broszurach 

w dowolnym momencie. Powielanie, także w części, jest dozwolone wyłącznie za zgodą firmy KaVo Dental GmbH.

KaVo™ to zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy firmy Kaltenbach & Voigt GmbH w USA i/lub innych krajach.

Wyposażenie gabinetów 
Unity i lampy stomatologiczne, fotele stomatologiczne, systemy 

komunikacji z pacjentem, mikroskopy stomatologiczne oraz  

dodatkowe urządzenia KaVo.

Instrumenty
Prostnice i kątnice stomatologiczne, turbiny, piaskarki oraz drobne 

urządzenia do wszystkich zastosowań, w tym diagnostyki,  

profilaktyki, stomatologii zachowawczej, chirurgii, endodoncji 

oraz konserwacji instrumentów.

Obrazowanie
RTG wewnątrzustne, czujniki i skanery płytek, rozwiązania  

typu All-in-one: pantomografia, cefalometria i CBCT oraz  

zaawansowane tomografy 3D do wszystkich typów wskazań 

w stomatologii.



Dental Excellence – dentystyczna doskonałość
w nowym formacie

Niezależnie od tego, czy rozstajesz się z tradycyjną radiografią wyko- 

rzystującą klisze, czy zmieniasz starszy system cyfrowy na bardziej  

nowoczesny, GXS-700 podnosi poprzeczkę wydajności dla cyfrowych  

czujników wewnątrzustnych. Łatwy w obsłudze, mobilny czujnik  

o jeszcze lepszej ostrości i trwałości, to innowacyjne rozwiązanie, które 

nada nowy wymiar diagnostyce w Twoim gabinecie.

Radiografia w wysokiej rozdzielczości

Wykorzystując najnowszą technologię czujnika, system GXS-700 w czasie 

rzeczywistym dostarcza obrazy, które są zdumiewająco wyraźne i bardzo 

szczegółowe – znacząco ułatwiając diagnostykę i leczenie.

Mała inwestycja -  

rewelacyjna poprawa wydajności pracy w gabinecie

Ponieważ GXS-700 wymiarami niewiele różni się 

od najmniejszej kliszy, ma ergonomiczny kształt 

o zaokrąglonych brzegach i gładką powierzchnię, jego 

stosowanie stanowi pozytywne doświadczenie dla 

pacjentów, również tych najmłodszych. W porównaniu 

z tradycyjną radiografią filmową, system GXS-700 może 

znacząco ograniczyć ekspozycję pacjenta na promie-

niowanie i eliminuje potrzebę pracy z chemikaliami 

wykorzystywanymi do wywoływania klisz. 

Rozmiar 1:  
Idealny dla dzieci i młodzieży

Czujnik GXS-700 

umożliwia komfor-

towe pozycjonowanie 

nawet w najbardziej 

dystalnie położonych 

obszarach mniejszych 

buź.

KaVo słynie z rozwiązań ułatwiających  

stomatologom codzienną pracę. Czujnik 

GXS-700 płynnie współpracuje z kompu-

terowymi systemami zarządzania  

praktyką. Dzięki temu masz więcej 

czasu na kontakt z pacjentem i dodat-

kowe wizyty. GXS-700 można wygodnie 

przenieść tam, gdzie jest potrzebny, aby 

zapewnić szybką i profesjonalną obsługę.

Proste w prze-

chwyceniu poziome 

i pionowe obrazy 

skrzydłowo-zgryzowe.

Bez wysiłku uzyskasz 

też wysokiej rozdziel-

czości obrazy w trudno 

dostępnych miejscach, 

np. w obszarze trzecich 

trzonowców czy kłów  

o długich korzeniach.

Montowany na ścianie  

uchwyt umożliwia 

bezpieczne przecho-

wywanie czujnika 

i złącza USB.

Jego wyjątkowa funkcja „Always Ready” 

(zawsze gotowy) automatycznie roz-

poznaje obecność promieniowania 

i przesyła zdjęcie bez konieczności 

inicjacji interfejsu programowego czy 

sprzętowego. 

Dzięki szybkiemu złączu Hi-Speed USB 

2.0 urządzenie pozwala oszczędzać czas 

każdego dnia, niezależnie od rodzaju 

wizyty. Obrazy są dostępne od razu, 

dostarczając lekarzom natychmiasto-

wych informacji. W sytuacji nagłej nie 

marnuje się cennego czasu w oczeki-

waniu na wywołanie kliszy, co pozwala 

szybko zająć się pacjentem.

Wysoka jakość skanowania

•  Zaawansowana technologia czuj-

nika CMOS poprawia jakość obrazu, 

zwiększając możliwości techniczne 

i diagnostyczne.

•  Bardzo wydajny czujnik skanuje 

obrazy w wysokiej rozdzielczości 

ponad 20 lp/mm.

•  Praca w szerokim, dynamicznym 

zakresie ustawień ekspozycji RTG 

zapewnia stałą jakość obrazu  

i powtarzalne rezultaty.

Ergonomiczny kształt czujnika GXS-700 w rozmiarze 1 oraz szybkość 

i komfort badania pozwolą szybko uporać się z obawami pacjentów, 

nawet tych najmłodszych.

Dwa ergonomiczne rozmiary 

czujników

•  Rozmiar 1 i rozmiar 2 są przeznaczone 

dla dzieci i dorosłych. 

•   Zaokrąglone rogi i gładkie wykończe-

nie krawędzi zapewnia komfortowe 

dopasowanie do anatomicznego 

kształtu jamy ustnej.

•  Trwałe materiały i komponenty 

wydłużają okres eksploatacji  

produktu. 

Bezpośrednie podłączenie 

poprzez USB

•  Przenośne czujniki ze złączem  

Hi-Speed USB 2.0.

•  Brak konieczności stosowania ste-

rowników USB, adapterów czy stacji 

dokujących.

•  Niskie zużycie mocy.

2,5 cm

3,7 cm
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