
MATTERPORT AXIS

 

TRANSFORMĂ-ȚI SMARTPHONE-UL
ÎNTR-UN SCANER 3D!

Crearea de tururi virtuale cu posibilitatea de a atașa

materiale suplimentare referitoare la obiect

Prelucrarea automată a datelor colectate

Captură rapidă a imaginilor 3D

Aplicație intuitivă pentru operarea dispozitivului

soluții de măsurare



Viteza de captare rotativă

~28 secunde

fără LiDAR ~14 secunde

Bateria

Baterie Litiu-Ion, inamovibilă

Timp de lucru ~ 24 de ore de funcționare continuă

Parametrii tehnici 5V, 2A, 2800 mAH

Timpul de încărcare 1 oră

Dimensiune

Baza și brațul de montare

Greutate 600 g

Trepied din aluminiu (opțional)

Înălțime maximă 114 cm

Înălțimea minimă 32 cm

Lungime după pliere 35 cm

Date tehnice

Fii cu un pas înaintea competiției

Compatibil

Continuitate

Simplitate

Disponibilitate

Accelerați vânzările

Aprofundați detaliile

Ridicați nivelul senzațiilor

Valorificări superioare sporite

Fiți la fața locului din orice locație

Suportul nostru revoluționar motorizat pentru smartphone, 
vă oferă posibilitatea mai mult ca niciodată să capturați mai 
mult spațiu în mai puțin timp și cu o precizie suplimentară.

  www.tpi.com.ro soluții de măsurare

T.P.I. Positioning Solutions S.R.L.
B-dul. Griviței, Nr. A96, Brașov, România
tel.: +40 368 429 112, +40 368 429 113
office@tpi.com.ro

ÎNCREDERE
STABILITATE
EXPERIENŢĂ

Axis funcționează cu aplicația Matterport Capture pentru dispozitive iOS 
și Android. Brațul său reglabil oferă o setare precisă pentru aproape orice 
model de smartphone.

Suportul motorului asigură o scanare cursivă și o precizie neîntreruptă la 
fiecare pas.
Captură completă.
Un buton reglabil poate fi setat manual pentru a scana același punct sub 
unghiuri diferite pentru a obține o imagine digitală completă, de la podea 
până la tavan.

Axis vă oferă posibilitatea de a capta spațiul ca un profesionist, fără a fi 
nevoie de experiență. Este o modalitate ieftină care poate fi folosiă de 
către mai mulți utilizatori din orice locație.

Scanarea ușoară, controlată de la distanță, cu un singur buton, limitează 
numărul de erori, astfel încât să puteți captura mai mult spațiu într-un timp 
mai scurt.

Promovați proprietățile inobiliare, atrageți cumpărători, obțineți mai multe 
oferte, cu ajutorul procesului simplificat de creare a tururilor 3D virtuale, 
cu doar un singur click.

Evidenţiaţi ceea ce este mai relevant. Concentrați-vă pe cele mai mici 
detalii. Concentrați-vă asupra a ceea ce este important. Axis face ca toate 
acestea să fie extrem de ușor de înțeles.

Înregistrarea precisă a imaginilor 3D vă ajută să vă distingeți de 
concurenții dumneavoastră, sporind implicarea, vizionarea și 
interacțiunea.

Un spațiu mare? Există mai multe spații? Axis este o modalitate 
accesibilă de a extinde scara de scanare în mai multe locații.

Axis facilitează monitorizarea continuă a locațiilor de către echipa 
dumneavoastră, începând cu actualizarea capturilor și terminând cu 
urmărirea inventarului.

TESTAȚI APLICAȚIA GRATUIT » 

LiDAR (numai pentru modelele
iPhone 12, 13 Pro)

24,5 cm înălțime / 9 cm lățime /
7 cm adâncime

VEZI PROIECTE »

https://matterport.com/discover
https://apps.apple.com/us/app/matterport-capture/id701086043#?platform=iphone&pt=1643005&mt=8&ct=web-organic
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.matterport.android.capture&hl=en_US&gl=US
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