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Sprout (HP
3D Capture Stage)
Yksinkertaista 3D-skannausta Sprout Pro ‑laitteellasi.
Virtaviivaista kohteen
3D-sieppaaminen
suunnittelu-, koulutus- ja
toimistoprojekteissasi Sprout
by HP 3D Capture Stage
‑alustan avulla.1 Moottoroitu
kääntöalusta automatisoi
3D-skannausprosessin, jolloin
kohteen skannaus on nopeaa
ja tasaista.

Avaa uusia digitaalisia 3D-ovia
Kun käytät alustaa Sprout Pro:n 3D Capture ‑sovelluksen kanssa, voit luoda luonnollisen
näköisiä kuvia esimerkiksi ainutlaatuisista taide-esineistä, luonnosta löytyvistä näkinkengistä,
kivistä ja puunkappaleista tai kohteista, joita on yleensä vaikea toistaa digitaalisesti CAD- tai
kiinteän mallinnuksen ohjelmilla.
Skannaus käsin koskematta
Automaattinen ratkaisu poistaa tarpeen kääntää kohdetta1 käsin kutakin skannaussykliä
varten.
360 asteen tarkkuus
Täysi 360 asteen skannaus, jossa pyörimisen aikana myös automaattinen kallistus 15 asteen
kulmaan, mikä mahdollistaa kohteesi tekstuurin ja tarkimpienkin yksityiskohtien sieppaamisen.
Helppo asettelu
Käytä irrotettavaa, tarrautuvaa kittiä asettamaan kohteesi tarkasti oikeaan kohtaan Stagealustalla.
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Katso osio Tuotteen rajoitukset seuraavalta sivulta.
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Sprout (HP 3D Capture Stage)
Osanumero

Z4C03AA

Pyöritys ja kallistus

360 asteen pyöritys, 15 asteen kallistus maksimaalisen skannauksen mahdollistamiseksi

Skannauskapasiteetti

Skannaa jopa 2 kg painavia ja 19 cm korkeita kohteita

Verkon tiheys

200 mikronia

Tarkka resoluutio

Noin 500 mikronia

Pintatekstuuri
Tarkkuus

Alkaen 100 dpi:stä Touch Mat -kosketusmatolla noin 200 dpi:hin

Tuotteen rajoitukset

Skannattavan kohteen on mahduttava kokonaan matolle ja projektorin valokeilaan. Maton koko on noin 30 cm × 40 cm ja valokeila
kaventuu projektoria kohden.
Heijastavat ja läpinäkyvät kohteet, kohteet, joiden tekstuuri on hyvin epätasainen, kuten turkis, sekä hyvin tummat tai hyvin symmetri‑
set kohteet eivät skannaudu hyvin.
HP 3D Capture ei ole tarkoitettu käyttäjille, jotka tarvitsevat tarkkuusskannausta esimerkiksi tuotesuunnittelua varten tai museolaatuis‑
ta skannausta.

Mitat (K×L×S)

Pakattuna: 25,5 × 23,7 × 7,2 cm (10,0 × 9,3 × 2,8 tuumaa)
Ilman pakkausta: 4,05 × 20,52 × 20,89 cm (1,59 × 8,08 × 8,22 tuumaa)

Paino

Pakattuna: 1,94 kg (4,27 lb)
Ilman pakkausta: 0,914 kg (2,0 lb)

Pakkauksen sisältö

HP 3D Capture Stage, USB-kaapeli, yksi pakkaus tarrautuvia kittinauhoja, pikaopas, takuukortti

Takuu

Yhden vuoden maailmanlaajuinen osia ja työtä koskeva rajoitettu takuu, 24/7 tekninen verkkotuki

Lisätietoja
hp.com/go/SproutPro
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