
BENim Diyen Ağız İçi Tarayıcı

BENQ BIS-1

teknolojisine sahip tek ağız içi tarayıcı
DLP* BrilliantColorTM 



   

BENQ BIS-1

 Yüksek doğruluk oranı 
 Yüksek hızda tarama  
 Açık dosya formatı 
 Tozsuz çalışma 
 Aktif buğu çözme 
 Ücretsiz bulut hesabı aboneliği 
 El parçası ile temassız kontrol 
 Ergonomik ve hafif tasarım 
 Geniş renk aralığında tarama

BenQ BIS-1 
3D renkli baskı çekimi için hızlı, hassas ve 
yüksek çözünürlüklü bir ağız içi tarayıcıdır.

Scan QRcode
Video



BenQ BIS-1, 3D renkli çekim için hızlı, hassas ve 
yüksek çözünürlüklü bir ağız içi tarayıcıdır

Harika renklere gözlerinizi kırpmadan bakarken, 
her şeyin çok net ve jilet keskinliğinde olduğunu 
fark edeceksiniz. BenQ’nun yüksek kontrast 
oranları sayesinde, ince detay çözünürlüğü 
daha önce hiç BenQ ağız içi tarayıcısı kadar net 
olmamıştı.

 Cihazla birlikte verilen yazılım programı, 
IntraOralScan sadece sipariş bilgilerini 
yönetmekle kalmaz, aynı zamanda dişlerin ve 
yumuşak doku alanlarının dijital izlenimlerini 
edinmenize yardımcı olur. 

 IntraOralScan, tarama verilerini (STL / OBJ 
formatında) farklı diş işlemleri için CAD / CAM 
sistemlerine aktarabilir. 

 Tek dişi, çoklu dişleri ve tüm ağzı taramak 
için kullanılabilir.

 Undercut ve oklüzyon kontakt noktalarını 
dijital olarak belirler ve gösterir.

  Tarayıcıyı iki kez hafifçe döndürerek 
tarama işlemini doğrudan gerçekleştirebilir 
ve menüden seçim yapabilirsiniz. 

  Tarayıcının hareketini izleme ve gerçek 
zamanlı hareketi tanıma özelliğine sahiptir.

Akıllı ve Kullanımı Kolay IMU

Scan principle DLP structured light

Output STL file format,  
Obj file format with texture

Connector USB 3.0 Type A

Weight 325 ±10g

Specification

Scan QRcode 
         Video

Scan filed 11.78mm x 11.78mm ± 3%

Smart & Easy-to-use IMU

An IMU (Inertial Measurement Unit)-based scanner. 
You can directly perform the scan by swinging the scanner twice 
gently and select from the menu. It is capable of tracking the 
movement of the scanner and recognizing the real-time gesture.

NEW

BenQ BIS-1 is a fast, precise and 
high-resolution intraoral camera
for 3D color impression taking.

Exit

Pause

Back Next

View

The supplied software program - IntraOralScan not only manages 
the order information, but also assists you in acquiring digital impressions 
of teeth and soft-tissue areas.
IntraOralScan is capable of exporting the scan data(in STL/OBJ format) 
to CAD/CAM systems for different purposes of dental care.
It can be used to scan a single tooth, multiple teeth, and whole dental arches.

Navigating IntraOralScan interface

Camera resolution > 600 x 600 pixel

Camera frame rate > 400 fps

Scanner Dimension 267x37x52mm

BenQ AB DentCare_Intraoral Scanner_EN_20200503

Power 5Vdc / 2A

MTBF 20,000 hours

BenQ AB DentCare

www.benqabdentcare . com

BenQ AB DentCare Corp.
Tel: +886-2-2658-3588 Fax: +886-2-2658-9788 
Email: Contact.ABD@BenQABDentcare.com
7FL, 52 Zhou-z St., Neihu Dist., Taipei 11493,Taiwan
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"Tarama Alanı" "11.78mm x 11.78mm"

"Tarama Prensibi" "DLP ışık kaynağı"
"Dosya Formatı" "STL dosya formatı,"

"OBJ dosya formatı yapısı ile"
"Bağlantı" "USB 3.0"

"Ağırlık" "325g"

"Kameranın saniyedeki
 kare sayısı"

"400 fps"

"Tarayıcı Boyutu" "267x37x52mm"
"Güç" "5Vdc / 2A"

Özellikler

Hekim-Hasta Ortaklı Planlama 
ve Yüksek Hasta Memnuniyeti 

BenQ’nun DLP BrilliantColor™ Teknolojili Altı 
Segmentli Renk Tekeri, gökyüzü mavisi ve cilt tonu 
gibi ulaşması zor doğal orta tonlar ve renk gamının 
geniş aralığındaki milyonlarca zor renk dahil bir 
milyardan fazla rengi üretmek için yalnızca üç ana 
rengi değil altı rengi karıştırır. Bunlar kesin olarak 
üretmesi en zor olan renklerdir ve BenQ DLP 
teknolojisinin sihri ile olanaklı kılınmıştır

DLP BrilliantColor™ ile 
Altı Segmentli Renk Tekeri


