Dataark

Sprout fra HP
3D Capture Stage
Sprout Pro gør 3D-scanning legende let.
Strømlin motivoptagelse i
3D til dine design-, studieog kontorprojekter med
Sprout fra HP 3D Capture
Stage.1 Den motoriserede
drejeskive automatiserer
3D-scanningsprocessen og
gør motivscanningen hurtig
og pålidelig.

Åbn nye døre til digitalt 3D
Brug Stage med Sprout Pro’s 3D Capture-app til at skabe livagtige billeder af unikke hånd- og
kunstværker, naturgenstande som f.eks. skaller, sten og tømmer samt motiver, der normalt er
vanskelige at gengive digitalt med CAD- eller Solid modeling-programmer.
Håndfri scanning
Undgå at skulle vende dit motiv1 manuelt for hver scanningscyklus med en løsning, der
automatiserer rotationen.
360-graders præcision
Få en udførlig 360-graders scanning inklusive en automatisk 15-graders vippefunktionalitet
under rotationen, som sikrer en fuldkommen optagelse af dit motiv ned til selv de fineste
teksturer og detaljer.
Enkel positionering
Brug den aftagelige hæftemasse til at positionere dit motiv i præcis den stilling, du har brug for,
når du vil scanne med Stage.

1.

Se næste side for information om produktets begrænsninger.
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Sprout fra HP 3D Capture Stage
Produktnummer

Z4C03AA

Rotation og vippefunktionalitet

360-graders rotation, 15-graders vippefunktionalitet for maksimal scanningsdækning

Scanningskapacitet

Scan motiver på op til 2 kg (4,4 lb) i tyngden og 19 cm (7,5 tommer) i højden

Vævstæthed

200 my

Detaljeopløsning

Ca. 500 my

Overfladetekstur
Opløsning

Fra ca. 100 dpi (punkter pr. tomme) på Touch Mat til ca. 200 dpi

Produktets begrænsninger

Motivet, der skal scannes, skal kunne være på underlaget inden for omfanget af det lys, der udsendes fra projektoren. Dette omfang er
på ca. 30,5 cm (12 tommer) gange 41 cm (16 tommer) på underlaget og aftager hen imod projektoren.
Motiver, der er reflekterende, gennemsigtige, har meget ujævne teksturer (f.eks. pels), er meget mørke i farven eller er meget symmetriske, lader sig ikke scanne på en vellykket måde.
HP 3D Capture er ikke beregnet til brugere, der har brug for finscanning til f.eks. produktdesign, til at skabe scanninger af museumskvalitet o. lign.

Mål (HxBxD)

Inkl. emballage: 25,5 x 23,7 x 7,2 cm (10,0 x 9,3 x 2,8 tommer)
Uden emballage: 4,05 x 20,52 x 20,89 cm (1,59 x 8,08 x 8,22 tommer)

Vægt

Inkl. emballage: 1,94 kg (4,27 lb)
Uden emballage: 0,914 kg (2,0 lb)

Æskens indhold

HP 3D Capture Stage, USB-kabel, en pakke hæftemasse i strimler, startvejledning, garantikort

Garanti

1 års begrænset global garanti med dækning af reservedele og arbejdsløn, teknisk onlinesupport døgnet rundt

Få flere oplysninger
hp.com/go/SproutPro
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