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2 jaar garantie 

op scanner en 

transducers



Clover 60 biedt veel waarde voor weinig geld. Perfect voor privé praktijken of -klinieken, omdat het een breed scala aan
protocollen en diagnostische onderzoeken bevat. Van diepe vasculaire onderzoeken tot oppervlakkige MSK scans.

EEN MEESTER IN ZIJN KLASSE - CLOVER 60 
Uiterst draagbaar, met een gewicht van slechts 4,9 kg. incl.
batterij, is de Clover 60 het perfecte precisie-instrument voor
dagelijks gebruik in uw praktijk. De opstarttijd is slechts 23
seconden en de Sleep reboot duurt slechts vijf seconden.  
U heeft dus geen wachttijden en bent altijd klaar voor gebruik.
Clover 60 heeft standaard 2 ingebouwde transducerpoorten
zodat u altijd kunt beschikken over de meest gebruikte
transducers. Dit zorgt voor optimaal gebruik van het toestel
met minimale handelingen. Het gebruiksgemak en de
veelzijdigheid zijn top en u profiteert hier optimaal van op het
gehele 15 ” scherm, zonder afbreuk te doen aan de detaillering.
Verder zijn er vele nieuwe en nuttige technologieën zoals Auto
Doppler, programmeerbare knoppen, eenvoudig zoeken in het
onderzoeksdossier, guide voor angle control en meer.

OPTIMALE  BEELDWEERGAVE MET TSSS TECHNOLOGIE 
Met Time Spatial Speckle Suppression (TSSS) opimaliseert
CLOVER 60 het echo beeld tijdens het scannen. 

Concreet betekent dit dat wanneer de TSSS functie is
geactiveerd, deze valse echo’s en artefacten uit het beeld
verwijdert zonder verlies van informatie. Dit verbetert de
kwaliteit en geeft een helder en ruisvrij beeld. 

TSSS geeft u een helder en scherper beeld welke uw
diagnostische precisie verbetert.

Zonder TSSS Met TSSS Zonder Auto Doppler Met Auto Doppler



DUURZAAM EN ROBUUST
De Clover 60 is gebouwd op een basisframe van aluminium en magnesium 
en is ontworpen voor de alledaagse en soms extreme omstandigheden. 

Het is getest en goedgekeurd volgens de hoogste kwaliteitsnormen.
Clover 60 is niet alleen een echo systeem, het is een goede en
blijvende investeringen, die voor uw praktijk of kliniek een goed
rendement zal opleveren

AUTO DOPPLER TECHNOLOGIE
Deze functie detecteert vaten en aderen en  
stelt automatisch de box size in.  
Daarnaast wordt de hoek van de doppler meting 
automisch geoptimaliseerd zodat u optimaal beeld 
heeft met minimale handmatige aanpassingen.

NIEUWE  ANGLE GUIDE TECHNOLOGIE
Dit zal een bijna onmisbare precisie tool worden 
voor de specialist.
De angle guide technologie past zich aan, aan  
de angle en flow in het vat tot een hoek van 30o.  
Of kan met kleine stapjes van 1o aangepast  
worden – dit zorgt voor een complete controle 
voor u.

• 2 jaar garantie op scanner en transducers

• 15” HD LCD color screen

• Mogelijkheid om full screen te gebruiken/bekijken

• Gewicht van 4,9 kg. inclusief batterij

• Accu duur van 90 minuten

• 2 ingebouwde transducerpoorten

• Ergonomische tracking ball

• Geïntegreerd anti-diefstal slot

• 6 verschillende transducers

• 4 houders voor transducers en gel

• Ruime multifunctionele lade

• In hoogte verstelbare trolley -  
     20 cm traploos verstelbaar

• Grote rembare wielen met een diameter van  
     12,5 cm  - gemakkelijkte verplaatsen
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HOLOTM - Het nieuwe echoplatform en -transducertechnologie
 
Met HOLOTM, de nieuwe transducer techniek, gebruikt u de  volledige beeldverwerking van alle geluidsbundels.  
Samen met het Clover 60s hardware-platform biedt dit tot 5000 frames per seconde.

Dit betekent in feite dat de volledige 1 GB data wordt verwerkt en direct wordt gereproduceerd wat u een zeer goede
beeldkwaliteit oplevert. Het resultaat is een hogere diagnostische betrouwbaarheid en aanzienlijke toename van de
precisie van uw handelen.
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Transduceroverzicht

P4-1 Phased array
Cardiac (adult/ 
child)
Abdomen (adult)

L10-5 Linear
Small parts,  
Vascular, MSK, 
Paediatrics,  
Neurology Abdo-
men (adult)

L15-4 Linear
Small parts, Vascu-
lar, MSK, Paedia-
trics, Neurology 
Abdomen (adult)

L20-4 Linear
Small parts,  
Vascular, MSK, 
Paediatrics,  
Neurology 

C5-1 Convex
Abdomen (adult) 
Paediatrics, Gyn/
Ob, Vascular, MSK

EV10-4
Gyn/Ob
Urology


