
 

 
 

 
 

 
DIGIREX ® PSP de kleinste PSP tabletop scanner  

Minimaal formaat, maximaal resultaat! 
 

De kleinste PSP röntgen scanner voor het maken van een juiste diagnose! 
Laagste prijs prestatie verhouding in de markt! 

Hoge resolutie beelden, snel in gebruik. 
Fluisterstil en trillingsvrij, 

Een goed alternatief bij meerdere behandelkamers. 
De Apixia PSP scanner is het ideale product voor elke tandartspraktijk. 

De scanner kan centraal geplaatst worden in de sterilisatieruimte of bij de receptie. 
 

Snelle verwerkingstijd 

 De kristal heldere röntgen beelden zijn in minder dan 10 seconden zichtbaar 
op uw computer beeldscherm voor het maken van de juiste diagnose.  

 Alle PSP plaatjes kunnen achter elkaar verwerkt worden met automatische wis 
functie. 

 PSP plaatjes zijn duizenden keren te gebruiken.  Apixia is klein en kan 
geplaatst worden in de kleinste behandelkamer. De heldere LED lampjes aan 
de voorkant geven de gebruiker de juiste informatie en de volgorde van 
gebruik. Zéér eenvoudige bediening. 

 De flexibele PSP plaatjes bieden de juiste comfort voor uw patiënten. 

 Formaten: #0/35 x 22 mm, #1/40 x 24 mm, #2/41 x 31 mm, #3/54 x 27 mm. 

 Aan te sluiten USB 2.0 of 3.0. 

 Hygiëne hoesjes beschikbaar voor alle PSP plaatjes formaten per doos van 
500 stuks. 

 Betaalbare PSP plaatjes voor alle formaten, per doosje van 4 stuks. 

 Standaard Apixia netwerk software. 

 Koppeling/integratie: o.a. Mediadent V6 en Visiquick, door TWAIN driver 
te gebruiken met verschillende fotobewerking software. 

 Garantie twee jaar. 
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Apixia netwerksoftware, optie Mediadent V6, Visiquick en andere beeldbeheer 
software 

 
 
De gratis Apixia netwerk software levert tientallen krachtige functies, eenvoudig te 
gebruiken op zoveel computers als u wilt.  
Mocht u liever werken met de veelzijdige TWAIN Driver dan is een koppeling met bv. 
Mediadent V6 en Visiquick als optie beschikbaar. 
 
Apixia pakket: 
Apixia PSP Scanner, USB-kabel, stroom kabel, handleiding, 500 stuks PSP hygiëne 
hoesjes,   
-12 stuks formaat # 2 Platen, Apixia Imaging Software (onbeperkte gebruiker 
licenties), 2 jaar garantie. 
Pakket prijs op aanvraag 
 
Apixia PSP fosfor platen, formaat 0, 4 stuks   €  op aanvraag 
Apixia PSP fosfor platen, formaat 1, 4 stuks   €  op aanvraag 
Apixia PSP fosfor platen, formaat 2, 4 stuks   €  op aanvraag 
Apixia PSP fosfor platen, formaat 0, 4 stuks   €  op aanvraag 
 
Apixia hygiënische hoesjes, per 500 stuks,    € op aanvraag 
formaat 0, 1, of 2 
 

 

 


