Datablad

Sprout by HP
3D Capture Stage
Enklare 3D-skanning på din Sprout Pro.
Effektivisera 3D-skanning
av objekt för design-,
utbildnings- och
kontorsprojekt med
Sprout by HP 3D Capture
Stage. Den motorstyrda
mattan automatiserar
3D-skanningsprocessen,
vilket gör att objektet får en
fast och jämn form.

Öppna nya digitala 3D-dörrar
Använd Stage med appen Sprout Pro 3D Capture för att återskapa unika konsthantverk eller
saker från naturen som snäckor, stenar och trä eller objekt som är svåra att återskapa digitalt
med CAD eller fasta modelleringsprogram.
Handsfree-skanning
Med en automatiserad lösning behöver du inte längre vrida ditt objekt1 manuellt för varje
skanningscykel.
360-graders precision
Fånga objektets struktur och finaste detaljer i en 360-graders skanning som roterar med en
automatisk lutning på 15 grader.
Enkel att positionera
Med självhäftande kitt kan du positionera objektet precis där du vill ha det på Stage.

1.

Se avsnittet Produktbegränsningar på nästa sida.
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Sprout by HP 3D Capture Stage
Artikelnummer

Z4C03AA

Rotation och lutning

360-graders rotation, 15-graders lutning för maximalt täckande skanning

Skanningskapacitet

Skannar objekt som väger upp till 2 kg (4,4 lb) och är upp till 19 cm (7,5 tum) långa

Nätdensitet

200 mikron

Detaljupplösning

Omkring 500 mikron

Ytstruktur
Upplösning

Från omkring 100 dpi vid mattan upp till omkring 200 dpi

Produktbegränsningar

Objektet som ska skannas måste få plats i ljusmängden som projektorn avger på mattan, vilket är ungefär 30,48 gånger 40,64 cm (12 x
16 tum). Måtten blir mindre ju närmare projektorn man kommer.
Objekt som reflekterar, är genomskinliga, har väldigt ojämn struktur såsom päls, har väldigt mörk färg eller är väldigt symmetriska ger
inte så bra resultat.
HP 3D Capture riktar sig inte till användare som behöver precisionsskanning för produktdesign, användning på museum eller liknande.

Mått (H x B x D)

Med förpackning: 25,5 x 23,7 x 7,2 cm (10,0 x 9,3 x 2,8 tum)
Utan förpackning: 4,05 x 20,52 x 20,89 cm (1,59 x 8,08 x 8,22 tum)

Vikt

Med förpackning: 1,94 kg (4,27 lb)
Utan förpackning: 0,914 kg (2,0 lb)

Innehåll i förpackningen

HP 3D Capture Stage, USB-kabel, ett paket självhäftande kitt, snabbstarthandbok, garantikort

Garanti

Ett års global begränsad garanti avseende material-och tillverkningsfel med HP teknisk support online dygnet runt

Läs mer
hp.com/go/SproutPro
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