Carregador de placa digital HPX-1 Plus
O Carregador de placa digital HPX-1 Plus oferece aos usuários uma
nova maneira para digitalizar placas de imagem pequenas ou de
forma irregular, usando seu Sistema digital HPX-1 Plus. Projetado
especificamente para ser fácil de usar, ele permite que você
comece a trabalhar em poucos minutos. Não importa a forma (tão
pequena quanto 1”x1”). O carregador suportará. Você também
pode usar o Carregador para combinar várias placas em uma
mesma digitalização e, assim, melhorar a produtividade geral. O
Carregador vem completo, com uma caixa de proteção e instruções
de uso simples. Aprimore sua experiência HPX-1 Plus e melhore a
produtividade com o novo Carregador HPX-1 Plus da Carestream!

Uma solução simples
• O Carregador oferece uma maneira simples, cômoda e com custo
efetivo para processar placas pequenas ou de forma irregular em
seu sistema HPX-1 Plus
• Acomoda virtualmente qualquer tamanho/forma de placas
(até 1”x1”) que se ajuste na área de digitalização
• Digitaliza uma ou mais placas simultaneamente
• É robusto e permite um mínimo de 300 digitalizações nas
condições mais difíceis
• Compatível com Industrex Software v4.2 ou superior

Inovação em ação
• O design único permite a aplicação simples e a remoção das
placas de imagem
• Construção flexível com um acabamento de superfície especial
que fixa as placas no local em segurança
• A grade fácil de ler dividida em incrementos de 5 cm torna simples
a identificação da dimensão da área de digitalização
• A grade do carregador impressa em azul para leitura fácil em
condições de pouca luz
• É fornecida uma caixa personalizada para armazenamento e
transporte cômodo e seguro

Eficiência aprimorada
• Digitaliza placas múltiplas simultaneamente, incrementando o
fluxo de trabalho
• Expande as capacidades e alavanca seu investimento no Sistema
HPX-1 Plus
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SISTEMAS DE IMAGEM QUE REFLETEM SUAS NOVAS
NECESSIDADES
Suas necessidades tecnológicas estão evoluindo todos os dias.
Você precisa saber que os produtos que escolhe são uma resposta
direta a suas necessidades. O sistema HPX-1 Plus da Carestream
e seus acessórios foram projetados e atualizados com base nas
informações do cliente do mundo real, por isso você pode ter
certeza que hoje, amanhã e também no futuro terá a melhor
tecnologia que a indústria tem para oferecer. E será projetada
e construída especificamente para ensaios não destrutivos.
O nosso foco é o desempenho. Todos nossos produtos
radiográficos fornecem uma solução completa para praticamente
qualquer aplicação de ensaios não destrutivos. Nós entendemos
a demanda da indústria por processos eficientes e com uma
maior produtividade para captura e avaliação de imagens de END
críticas. Adote nossas soluções de radiografia computadorizada
digitais centradas para o desempenho para que trabalhem para
você, a qualquer momento e em qualquer lugar.

Os produtos de END da Carestream são
adequados para quase todas as indústrias mundiais atuais, incluindo:
• Petróleo e gás
• Aeroespacial
• Transporte
• Fundição e moldagem
• Automóvel
• Geração de energia
• Militar e defesa
• Agricultura
• Restauração de arte e artefatos de museu
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