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Cyfryzacja 
nigdy nie była 
taka łatwa! 
NOWOŚĆ!!! DRUGA GENERACJA 
naszego najbardziej udanego 
produktu. 

Lepiej, 
głębiej i 

szybciej 



30 sek. 
300 sek. 

Inne 

< 30 sek. 

CS.Neo2 Maks 

do digitalizacji mostu 
3-elementowego!
Jasne - nie ma problemu, a my dodamy jeszcze jeden na 

górze. Do całego przepływu pracy potrzebujesz tylko 

jednego kliknięcia. 

ISO 12836 

100 μm 
Ø Ludzkie włosy

do 2 μm 

Dokładność CS.Neo2 

Myślimy ERGONOMICZNIE 

Dzięki konstrukcji zlicowanej ze ścianą, nasz 
skaner można łatwo i bezproblemowo zintegrować 
z każdym laboratorium.  Bez zerwanych kabli, bez 
niepotrzebnego marnowania miejsca. 

48 megapikseli 
jeden „strzał” i wszystko 
w krystalicznej jakości! 
Przetestowane i certyfikowane, ponieważ wyniku nie 

pozostawiamy przypadkowi! 

100% kompatybilność z Exocadem 

otwarty system 
Eksport danych: 3Shape, Gamma, OnyxCeph, STL, PLY 

pomoc techniczna 

FREE 
wolne od opłat licencyjnych / umów serwisowych 

Produkcja 

wykonane w Austrii 
> 90% komponentów z Europy



CS.Neo2 Maks 

Pracuj mądrzej, 
nie ciężej. 
Nie skanuj już swojej pracy krok po kroku. Skorzystaj z nowej 
technologii podwójnego skanowania i wykonaj poniższe zadania 
w jednym kroku. 

Szczęka górna i dolna 

Dziąsła (UJ+ LJ) 

Implanty (UJ+LJ) 

Precyzja to tylko 
wyrażenie pomocnicze. 
Na pozycję skanowania nasz skaner rejestruje 

i przetwarza ponad 140 milionów punktów obrazu. 

140 000 000 punktów obrazu/pozycję 

Zęby sąsiednie (UJ+ LJ) do 

28 ELEMENTÓW 

Obliczenia powyżej 
prędkości światła. 
W mniej niż sekundę nasz skaner 

wykonuje ponad 1 miliard obliczeń. 

1.000.000.000 obliczeń/sek. 



Tak! – WOW! 
nasz skaner dotrzymuje obietnic! 

TYLKO 1 
kliknięcie 
W pełni zautomatyzowany przepływ pracy. Włóż 

modele do skanera, a reszta zrobi się sama. 

Modele należy umieszczać ręcznie. 

Porozmawiajmy o technologii 

* Wys. x szer. x głęb.: 396x405x337

mm * Waga: ~12 kg * System

skanowania: 2-3 osie * Język:

wielojęzyczny * Rodzaj skanowania:

BW/Color * Technologia: białe światło

strukturalne * Typ połączenia: USB

3.0 * Gwarancja: 2 lata

5 sek. 
Pełny łuk 
Teraz pełne skanowanie łuku zajmuje tylko 5 

sekund, ponieważ szybko nie było nawet dla 

nas wystarczająco szybkie. 
Czas skanowania zależy od trybu skanowania. 

dostępne akcesoria 

* Baza Arti

* Korpus kalibracyjny

* Adapter Multi-Die

* Modelholder (ze śrubą lub Blu-Tac)
* Stabilizator modelu

* Adapter ćwiartki łuku

* Zautomatyzowana oś wycisku

* Adaptery Split Cast



Nasz najlepszy skaner, 
dzięki któremu Twoja 
wspaniała praca będzie 
jeszcze lepsza. 

GŁĘBOKI WIDOK 

4 oczy, które naprawdę widzą 
WSZYSTKO. 

Deep View to technika skanowania z czterema 

kamerami, która umożliwia głębsze spojrzenie na 

obszary międzyzębowe. 

* ponowne skanowanie nie jest już konieczne 
* True Color (kamery kolorowe RGB) 
* CS.Neo2 Pro / CS.Neo2 Maks 

AUTOMATYCZNA OKLUZJA 

1 krok z 1000 
korzyści. 

Skorzystaj z doskonałej okluzji przy mniejszym 

wysiłku dla skanowanych obiektów. 

* Skan artykulatora nie jest już potrzebny *
Możliwość zapisania kilku rodzajów artykulatorów
* CS.Neo2 Pro / CS.Neo2 Max

TRYB BESTII 

 Nadszedł czas, aby 
uwolnić Bestię. 

Automatyczne wykrywanie procesora graficznego 

w naszej aplikacji skanującej pozwoli w pełni wykorzystać 

możliwości Twojego skanera. 

 * 60% wzrost super wydajności
*

realistyczne wyniki skano wania * 
wszystkie modele CS.Neo2

WYKRYWANIE ID 

 Mniej znaczy więcej, 
dziś więcej niż kiedykolwiek. 

Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu akcesoriów 

obsługa skanera jest wygodniejsza niż kiedykolwiek. 

* O 50% mniej interakcji ze skanerem * Przepływ
pracy z mniejszą liczbą kliknięć (autostart)
* CS.Neo2 Pro / CS.Neo2 Maks



Tak, skanujemy! 
porównanie naszych nowych modeli 

CS.Neo2 CS.Neo2 Pro CS.Neo2 Maks 

NIE Tak Tak 
Automatyczna okluzja Automatyczna okluzja Automatyczna okluzja 

NIE Tak Tak
Wykrywanie ID Wykrywanie ID Wykrywanie ID 

NIE Tak Tak 
Głęboki widok Głęboki widok Głęboki widok 

1 1 2 
Pojemność modelu Pojemność modelu Pojemność modelu 

12 sek. 10 sek. 5 sek. 
Czas skanowania na model* Czas skanowania na model* Czas skanowania na model* 

4 4 8 
Kamery (czarno-białe) Kamery (kolor RGB) Kamery (kolor RGB) 

12 megapikseli 24 Mpix 48 megapikseli 
Kamery rozdzielczości Kamery rozdzielczości Kamery rozdzielczości 



CS.Neo drugiej 
generacji Skaner 1 Skaner 2 Skaner 3 Skaner 4 

Porównaj nas 
Zobaczysz, że warto 

system otwarty / STL, PLY (kompatybilny z exocad) wykonane w Austrii 

5 sek. do pełnego skanowania łuku 

< 30 sek. dla mostu 3-elementowego 

Dokładność 5 μm (powtarzalność 2 μm)  

8 kolorowych aparatów (48 Mpx) 

skanowanie do 2 modeli jednocześnie 

skanowanie do 28 elementów jednocześnie pojemność dla całego artykulatora  

Głęboki widok 

Tryb „Bestii” 

Automatyczna okluzja 

Wykrywanie akcesoriów 

żadnych tantiem 

brak opłat za utrzymanie licencji 

2 lata gwarancji (z możliwością rozszerzenia do 4 lat) bezpłatne wsparcie (w 

okresie gwarancyjnym) bezpłatne szkolenie (Akademia CADstar) ekspresowa 

naprawa lub wymiana w ciągu 48h 

office@cadstar.dental A-5500 Bischofshofen Tel. 

+43 (0) 6462 / 32 880 www.cadstar.dental 
Wyprodukowano w Austrii 



Spektakularne
wyniki

Narzędzie 
do zwiększenia 
wydajności

Białe źródło 
światła LED.

TRU
color

www.holtrade.pl

5 μm PRECYZJA
2 μm POWTARZALNOŚĆ
2x2 Mpx - KAMERY

Inteligentna
obsługa

Wysoka
rozdzielczość

Wiarygodne 
wyniki



30 sek.

12 sek.

Nowa technologia zintegrowanego ge-
nerowania wzorów,  przetwarza projek-
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Akcesoria
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Zamówienia: Lek.dent. 695 344 355, tech.dent. 600 919 111
konsultacje 697 139 158, szkolenia 664 937 256

holtrade.pl


