ALBIT
EPIDOT
CECHY WYRÓŻNIAJĄCE:
• System Smart Color, Duplex Doppler
• Monitor: 15,6” full HD LCD
• Przyjazne menu na ekranie dotykowym –
intuicyjna i łatwa obsługa

ALBIT

• Pilot (sterownik) do podstawowej obsługi na
odległość

SYSTEM
MODULARNY

• Duża pamięć do archiwizacji obrazów/badań
(wbudowany dysk SSD)
• Pamięć cineloop – możliwość pomiarów po
badaniu
• Zapamiętywanie obrazów i badań (film)
w formatach bmp, jpg oraz avi
• Współpraca z drukarkami laserowymi
• Dwa porty USB

EPIDOT
WSZYSTKO
W JEDNYM

• Baza danych pacjentów, raporty
• Pomiar odległości (6 par kursorów)
• Błyskawiczne pomiary metodą dotyku, np. dwa
pomiary w czasie 4–6 sekund – niemożliwe do
wykonania trackballem lub padem
• Pomiar pola powierzchni i objętości
• Biometria kotek: GA, BD, HD
• Biometria suk: GA, BD, HD, CRL, GSD
• Podstawowe pomiary kardiologiczne

+ 48 81 886 36 13
info@echoson.pl
www.echoson.pl
www.ultrasonografy.pl
Ultrasonografy przedstawione w niniejszej publikacji mogą się różnić od dostępnych na rynku.
W niektórych przypadkach publikowane fotografie mogą zawierać elementy niestanowiące standardowego
wyposażenia aparatów. ECHO-SON S.A. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji aparatów
bez uprzedniego zawiadomienia. Informacje na temat aktualnej specyfikacji i ewentualnych zmian można
otrzymać u producenta aparatów.

WETERYNARIA
MAŁYCH ZWIERZĄT

ultrasonografy.pl

ALBIT i EPIDOT w aplikacji weterynaryjnej
to nowoczesne, proste w obsłudze ultrasonografy specjalistyczne, będące niezastąpionym narzędziem dedykowanym do badaniach
małych zwierząt z warunkiem osiągania najlepszej relacji jakości i wydajności do ceny.
Obsługa i sterowanie w oparciu o ekran dotykowy i dynamiczne menu (na ekranie pokazane są tylko funkcje niezbędne w danym trybie
pracy) powodują, że jest to urządzenie bardzo
łatwe i przyjazne w pracy. Wysoka jakość
zobrazowania wspierana funkcjami Color
i Power Doppler daje bardzo rozległe możliwości diagnostyczne.

ALBIT
EPIDOT

GŁOWICE DEDYKOWANE:

linear:
LA-510 / L40 (5,0~12,0 MHz)

convex:
CA-409 / R20 (4,5~10,0 MHz)

convex:
CA-305 / R20 (2,5~6,0 MHz)
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