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Sprout by HP
3D Capture Stage
Maak 3D-scannen op uw Sprout Pro eenvoudiger.
Stroomlijn het vastleggen
van voorwerpen in 3D voor
uw design-, educatie- en
kantoorprojecten met de
Sprout by HP 3D Capture
Stage. De gemotoriseerde
draaitafel automatiseert het
3D-scanproces en maakt het
scannen van voorwerpen snel
en consistent.

Open nieuwe 3D digitale deuren
Gebruik de app 3D Capture van de Stage with Sprout Pro om levensechte beelden van
unieke werken en kunstwerken, voorwerpen uit de natuur zoals schelpen, stenen, rotsen
en hout, en voorwerpen die doorgaans lastig digitaal te reproduceren zijn met CAD of vaste
modelleringsprogramma's.
Handsfree scannen
U hoeft niet langer uw voorwerp met de hand te draaien1 voor elke scancyclus met een
oplossing die het geheel automatiseert.
360-graden nauwkeurigheid
U krijgt een 360-graden scan die tijdens het draaien automatisch tot 15 graden kantelt om de
texturen en fijnste details van uw voorwerp in zijn geheel vast te leggen.
Eenvoudig te plaatsen
Gebruik het verwijderbare plakmiddel om uw voorwerp precies zo op de Stage te plaatsen als u
wilt.

1.

Zie de sectie Productbeperkingen op de volgende pagina.
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Sprout by HP 3D Capture Stage
Onderdeelnummer

Z4C03AA

Draaien en kantelen

Draait 360 graden, kantelt 15 graden voor een maximaal scanresultaat

Scancapaciteit

Scan voorwerpen tot 2 kg (4,4 lb) en tot 19 cm (7,5 inch) hoog

Dichtheid

200 micron

Details resolutie

Circa 500 micron

Textuur oppervlak
Resolutie

Van circa 100 dpi op de aanraakmat tot circa 200 dpi

Productbeperkingen

Het gescande voorwerp moet op de mat en in het lichtvolume passen dat de projector geeft - circa 30,48 cm (12 inch) bij 40,64 cm
(16 inch) op de mat en aflopend richting de projector.
Voorwerpen die reflecterend of transparant zijn, of voorwerpen die een ongelijke textuur hebben zoals bont, worden in kleur erg donker.
Zeer symmetrische voorwerpen kunnen niet goed worden gescand.
HP 3D Capture is niet bedoeld voor gebruikers die zeer nauwkeurige scans nodig hebben zoals voor productontwerp of bijvoorbeeld het
maken van museumwaardige scans.

Afmetingen (h x b x d)

Verpakt: 25,5 x 23,7 x 7,2 cm (10,0 x 9,3 x 2,8 inch)
Onverpakt: 4,05 x 20,52 x 20,89 cm (1,59 x 8,08 x 8,22 inch)

Gewicht

Verpakt: 1,94 kg (4,27 lb)
Onverpakt: 0,914 kg (2,0 lb)

Meegeleverd in de
doos

HP 3D Capture Stage, USB-kabel, één pakje plakstrips, snelstartgids, garantiekaart

Garantie

Eén jaar wereldwijde garantie op onderdelen en arbeid, 24 x 7 online HP technische ondersteuning.

Meer informatie
hp.com/go/SproutPro
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