
Scanner 3D portátil, colorido e baseado em 
fontes de luz híbrida – LED & Infravermelha



TELA VIRTUAL
VR/AR Display

CUSTOMIZAÇÃO

Customização de Bens de consumo

FORENSE
Análise e arquivamento de evidências

ARTE E PATRIMÔNIO
Design de escultura Digital

SAÚDE
Órteses e próteses de plástico

Cirurgia, diagnóstico digital e 

tratamento

ENTRETENIMENTO DIGITAL E

Animação e Jogos

Com uso de fonte de luz de estruturada
híbrida com LED e Infravermelha
invisível, o EinScan H escaneia o rosto
humano de forma mais confortável,
rápido e sem o incomodo da luz intensa.
Com uma câmera colorida embutida e
amplo campo de visão, o EinScan H
fornece dados 3D de alta qualidade com
cores prontas para usar emminutos..

APLICAÇÕES
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OPERAÇÃO PORTÁTIL E FÁCIL DE USAR

Mesmo usuários iniciantes conseguem fazer trabalhos 

complexos de forma fácil e rápido com software 

intuitivo e fácil de usar e equipamento leve, portátil, 

fácil de carregar e manusear. Uma solução acessível e 

fácil de usar..

FONTE DE LUZ HÍBRIDA – LED ESTRUTURADA E 

INFRAVERMELHO

Tecnologia de fonte de luz de estrutura híbrida que integra 

luz estruturada de LED e luz infravermelha invisível em um  

dispositivo e adiciona predefinição inteligente avançada em 

diferentes modos de digitalização, permite a digitalização 

3D em uma ampla gama de aplicações e promove a 

popularização da tecnologia de digitalização 3D portátil.

VERSATILIDADE & 
AMBIENTE
AMIGÁVEL

VARREDURA RÁPIDA

Velocidade de digitalização de até 1.200.000 pontos 

s e grande área de captura única de 420 * 440 mm 

garantem digitalização 3D rápida de objetos de 

grande porte. O algoritmo de alinhamento otimizado 

permite um alinhamento eficiente mesmo que haja 

pequenos movimentos do objeto ou pessoa 

digitalizada.



DIGITALIZAR CABELO NUNCA FOI 

TÃO FÁCIL COMO AGORA

A fonte de luz infravermelha invisível 

fornece uma solução confiável para o 

desafio de digitalizar objetos de cor 

escura ou mesmo qualquer parte do 

corpo humano, inclusive cabelos, 

proporcionando menos trabalho de 

preparação dos modelos virtuais para 

impressão 3d.

EXPERIÊNCIA DE DIGITALIZAÇÃO EM 3D COM LUZ 

INVISÍVEL

O novo modo de digitalização de rosto adota luz 

infravermelha invisível proporcionando um processo de 

digitalização seguro e confortável.

Scan Data

SOLUÇÃO  
DIGITALIZAÇÃO
CORPO INTEIRO



REPRODUÇÃO EM CORES

A câmera colorida integrada oferece suporte para 

rastreamento e captura da textura colorida.

DETALHES FINOS

Com impressionante alta resolução de 0,25 mm, o 

EinScan H captura a geometria completa de objetos, 

como obras de arte ou móveis com detalhes finos. A alta 

precisão dos dados digitalizados de até 0,05 mm e a 

precisão volumétrica de 0,1 mm/m melhora a precisão da 

modelagem 3D na densa nuvem de pontos ou das 

malhas poligonais.

0.25N N

CAPTURA
COR 
AUTENTICA



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

EinScan H

Modo de digitalização Scan Face

Fonte de Luz

Scan padrão Scan corpo

Luz branca visível Luz infravermelha invisível

Segurança Luz LED (segura aos olhos) CLASSE I (segura aos olhos)

Precisão da digitalização Até 0.05mm Até 0.6mm

Precisão volumétrica (*) 0.05+0.1mm/m /

Veloc. Scan & Alinhamento 1,200,000 pontos/s, 20FPS 720,000 pontos/s, 20FPS

Modos de Alinhamento

Taxa de quadros da câmera 55FPS

Distância de trabalho 470mm

Profundidade do campo 200-700mm 200-1500mm

Alcance Máximo de Varredura 420mm*440mm 780mm*900mm

Distância entre pontos

Câmera colorida embutida Sim

Digitalização colorida Suporta

Conexão padrão USB3.0

Formato de saída OBJ, STL, PLY, P3, 3MF

Dimensões 108mm*110mm*237mm

Peso 703g

Certificações CE, FCC, ROHS, WEEE, KC

SO:Win10, 64 bit; Placa gráfica: NVIDIA GTX1080 ou maior; Memória vídeo: ≥4GB;

Marcadores-, Características-,

Hibrido- e Textura
Características

Processador: I7-8700; Memória: ≥32GB

* A precisão volumétrica refere-se à relação entre a precisão dos dados 3D e o tamanho do objeto; a precisão é reduzida em 0,1 mm por 

100 cm (varredura padrão e varredura corporal). A conclusão é obtida medindo o centro da esfera sob o alinhamento do marcador.

Configurações 

recomendadas

www.3be.com.br ou WhatsApp: 11 97209-5991

http://www.3be.com.br/

