
Better diagnostic, better treatment

E C H O G R A F I E

SonoScape X3 / X5
EEN DRAAGBARE EN EFFICIENTE KLEUREN ECHOGRAFIE TOESTEL

De X3 biedt een beeldkwaliteit die over het algemeen beter is aan zijn 
belangrijkste concurrenten in zijn range. Met de functies “Multi-beam 
processing” en “Spatial compound imaging” kunt u snel top echo beelden 
verkrijgen.
Het wordt standaard geleverd met het Doppler- en het DICOM-platform.
Zijn grote “broer”, de X5 heeft nog meer computer kracht om nog betere 
beelden te verzekeren, vooral in cardio!

Zijn slanke uiterlijk en draagbaarheid maken 
het uw dagelijkse partner

Een multifunctioneel toestel voor KHD 
en paarden. Het is lichtgewicht en 
neemt geen ruimte! Het maakt gebruik 
van de geavanceerde technologieën 
van SonoScape en wordt standaard 
geleverd met veel interessante opties, 
waaronder de Dopplers.
Met zijn 15,6-inch antireflectieve 
kleurenscherm en batterij, 500 GB harde 
schijf en USB2-poorten, zal het u veel 
voldoening schenken.
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De X3 is het basismodel voor uw abdominale onderzoeken bij KHD en 
voor gynaecologie bij paarden
X5 voor nog betere beelden en voornamelijk in cardio

PRESENTATIE
•	 Breede hoek en hoge resolutie LCD 

Scherm
•	 Ergonomisch en gebruiksvriendelijk
•	 Aanpasbare veterinaire presets
•	 Zeer stil
•	 DICOM-platform
•	 Grote opslagcapaciteit (500 GB)
•	 Optie: ergonomisch trolley

SONDES
•	 C613: 13-4 MHz / R14mm micro-convex sonde voor abdominaal onderzoek en basic hartonderzoek (128 elementen) 

•	 L741: lineaire sonde 16 - 4 MHz / 46 mm, voor abdominaal onderzoek bij KHD en MSK bij KHD en paarden (128 
elementen) 

•	 3PA Phase Array lage frekwentie cardio sonde 6 - 1 MHz voor grotere rassen (64 elementen)
•	 7PB Phase Array hoge frekwentie cardio sonde 9 - 2 MHz voor kleinere dieren (96 elementen)

EIGENSCHAPPEN
•	 Hoge resolutie 15.6 inch scherm 
•	 1 sonde connector meer in optie tot 3en
•	 Interface: 2xUSB, S-Video, HDMI, netwerk 
•	 Oplaatbare batterij
•	 Beeld Modes: B/ 2B/ 4B/ M/ THI/ PHI/ CFM/ PDI/ DirPDI
•	 Veterinaire specifieke meetsoftware
•	 Gewicht : 4,5 Kgs (met de batterij)
•	 Afmetingen: 378mm×61mm×340mm
•	 Doppler: kleuren, pulsed en continu


