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Eelised

Lihtne kasutada: Easi-Scan ultraheliaparaati on tänu 
4-nupu süsteemile, ekraanimenüüle ja 4-le töörežiimi valikule 
lihtne ja kiire kasutada. 

Lihtne skanneerida: seadme kiire kaadrisagedus võimal-
dab ühtlasi ka anduri kiiremat liikumist, tegemata seejuures 
järeleandmisi pildi kvaliteedis. Kasutajasõbraliku süsteemiga 
saab lühema aja jooksul diagnoosida enam tiinusi. Easi-Scan 
kerget ja pritsmekindlat ultraheliaparaati on lihtne puhastada 
ja kaasas kanda.  

Lihtne vaadata: kolm erinevat pildi kuvamise võimalust muu-
davad seadme kasutamise väga mugavaks. BUG (BCF univer-
saalprillid) võimaldavad kuvada kvaliteetseid ultrahelipilte, 
takistamata seejuures ümbritseva jälgimist. Randmemonitor 
on mugav ning kuvab kvaliteetse pildi, võimaldades samal ajal 
Juhtmevaba ekraani võib hoida käes või asetada mõnele farmi 
konstruktsioonile (nt torud), kasutades vajadusel painduvat 
statiivi.

Lihtne liikuda: Easi-Scani kerge kaasaskantav käed-vabad 
seade võimaldab maksimaalset kasutusmugavust ja liikumis-
võimalust.

Lihtne laadida: Easi-Scan välised vahetatavad akud, mis kes-
tavad puhkrežiimi rakendades kuni 7 h, kaasaskantav laadimis-
kohver ning eraldiseisev laadija, võimaldavad töötada mistahes 
ajal ja kohas.

Lihtne usaldada: Easi-Scan on vastupidava töö- ja pritsmekin-
dla korpusega ultraheli tipptehnoloogia, mille on väljatööta-
nud BCF Technology – ettevõte, mis on pühendunud klientide 
vajadusest tingitud innovatsiooni loomisele. Oleme teie jaoks 
alati olemas ning pakume tuge nii oma edasimüüjate, tugeva 
klienditeeninduse kui ka praktiliste koolituste näol.
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2 kg (koos akuga)

22 x 15 x 7 cm

4 h järjepidevat tööd või 7 h kasutades puhkerežiimi 

Näidik ekraanil; helisignaal aku tühjenemisel

Akulaadijaga või laadimiskohvris 

5 h

128 elemendiga lineaarne lairiba andur

16

4.5 MHz kuni 8.5 MHz

Detailne, loote soo määramine, varane 
tiinus/munasarjad, hiline tiinus

Kuni 100 pilti, kopeerimine USB abil

BUG prillid, kaug- ja randmemonitor

IP65, GORETEX® õhutus

BCF Technology Ltd

-10°C kuni 40°C *

* Pange tähele, et sage kasutamine temperatuuril üle 35˚ C lühendab aku eluiga. Video stabiil-
sus võib olla häiritud, kui töökeskkonna temperatuur on madalam kui -10˚ C, kuni skanner on 

üles soojenenud.
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