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Sprout by HP
3D Capture Stage
Gjør 3D-skanning enkelt med Sprout Pro.
Gjør opptak av
3D-objekter mer effektivt
i design-, utdannings- og
kontorprosjekter med
Sprout by HP 3D Capture
Stage. Den motoriserte
dreieskiven automatiserer
3D-skanneprosessen, og
gjør objektskanning raskt og
nøyaktig.

Åpne nye digitale 3D-dører
Bruk Stage med Sprout Pros 3D Capture-app for å lage levende bilder av unike kunstverk,
naturlige gjenstander som skjell, steiner, treverk og objekter som vanligvis er vanskelige å
fremstille digitalt med DAK eller programmer for fastmodellering.
Håndfri skanning
Kvitt deg med behovet for å snu objektet1 manuelt for hver skannesyklus med en løsning som
automatiserer prosessen.
360 graders nøyaktighet
Få en hel 360 graders skann som også inkluderer en automatisk helning på 15 grader under
rotasjonen, for å fange objektets struktur og subtile detaljer fullstendig.
Enkel posisjonering
Bruk den selvklebende kitten, som kan fjernes, for å posisjonere objektet akkurat der du
trenger den på Stage.

1.

Se avsnittet Produktbegrensninger på neste side.
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Delenummer

Z4C03AA

Rotasjon og helning

360 graders rotasjon, og 15 graders helning for maksimal skannedekning

Skannekapasitet

Skann objekter opptil 2 kg og opptil 19 cm i høyde

Maskevidde

200 mikrometer

Detaljoppløsning

Omtrent 500 mikrometer

Overflateteksturoppløsning

Fra omtrent 100–200 ppt (punkter per tomme) ved bruk av Touch Mat

Produktbegrensninger

Skanneobjektet må passe på matten med tanke på lysvolumet som sendes ut fra projektoren – omtrent 30 x 41 cm på matten, og
objektet må smalne oppover mot projektoren.
Objekter som reflekterer lys, er gjennomsiktige, har veldig mørke farger, høy symmetri eller har veldig ujevn overflate, egner seg ikke
godt til skanning.
HP 3D Capture egner seg ikke for brukere som trenger presisjonsskanning slik som produktdesign eller det å lage skanneprodukter av
museumskvalitet, m.m.

Dimensjoner (HxBxD)

Innpakket: 25,5 x 23,7 x 7,2 cm
Utpakket: 4,05 x 20,52 x 20,89 cm

Vekt

Innpakket: 1,94 kg
Utpakket: 0,914 kg

Innholdet i esken

HP 3D Capture Stage, USB-kabel, én pakke med selvklebende kittstriper, hurtigstartveiledning og et garantikort

Garanti

Ett års verdensomspennende begrenset garanti på deler og arbeid / HPs nettbaserte tekniske støtte døgnet rundt.

Lær mer
hp.com/go/SproutPro
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