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Charakterystyka
Honda HS-2700 to wielospecjalistyczny, uniwersalny 
ultrasonograf stacjonarny wykonany całkowicie w technologii 
cyfrowej. Wyprodukowany w Japonii. Prosty w obsłudze, 
niezawodny i o znakomitych parametrach technicznych.
Przeznaczony do wykonywania szerokiego spektrum badań,   
w tym m.in.. jamy brzusznej, położniczo-ginekologicznych, 
płytko położonych narządów, urologicznych, pediatrycznych, 
neonatologicznych, ortopedycznych, mięśniowo
-szkieletowych, chirurgicznych.
Wyposażony jest w funkcje: Doppler CFM i Power doppler. 
Posiada standardowo obrazowanie harmoniczne (THI) co 
znacząco poprawia obrazowanie u szczególnie trudnych 
diagnostycznie pacjentów.

Na wyposażeniu wszechstronne oprogramowanie 
pomiarowo-obliczeniowe, raporty z badań położniczych, 
ginekologicznych, urologicznych, kardiologicznych; pomiar 
kątów stawu biodrowego wg Grafa. Funkcja Cine Store 
umożliwia zapamiętywanie ruchomych sekwencji obrazu i 
nagranie ich na penndrive. Pochylny, obrotowy monitor LCD 
12" ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika panel 
sterowania. Głowice szerokopasmowe elektroniczne typu 
convex, microconvex, liniowa, endowaginalna.

Ogólna specyfikacja
 Typ skanowania:

elektroniczny linear / convex / micro-convex;
głowice 128-elementowe

Obrazowanie Harmoniczne THI
Prezentacje:

B-mode, B/B-mode, B/Z-mode, B/M-mode,
M-mode, CFM-mode, PD-mode

Głębokość skanowania: 0~2 – 24 cm
System wieloczęstotliwościowy

(zakres częstotliwości: 2.8 – 11.0 Mhz)
Ogniskowanie dynamiczne, 4-punktowe
Monitor LCD SVGA 12” o wysokim kontraście i szerokim
kącie widzenia (170o)
Pamięć CineLoop (256 klatek)

256-stopniowa skala szarości
Filtry cyfrowe optymalizujące jakość obrazu
Przestronna klawiatura i wygodny trackball
Archiwizacja obrazów do pamięci wewnętrznej
lub zewnętrznej poprzez port USB

POLRENTGEN udziela na ultrasonograf HONDA HS-2700: 3 LATA GWARANCJI oraz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny



Duży wybór sond współpracujących
z aparatem gwarantuje szeroki
zakres badań.
Aparat współpracuje z całą gamą
najnowszych głowic
128-elementowych.
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HLS-575M
wieloczęstotliwościowa
głowica liniowa
(128-elementowa)
5.0 / 7.5 / 10.0 MHz (50mm)
zastosowanie:
• badania małych narządów
 (tarczyca, sutki, jądra)
• badania ortopedyczne
• badania stawów biodrowych

HCS-436M
wieloczęstotliwościowa
głowica konweksowa
2.8/3.5/5.0MHz (60R)
zastosowanie:
• badania jamy brzusznej
• pediatryczne
• ginekologiczno - położnicze

HCS-4710MV
wieloczęstotliwościowa
głowica endowaginalna
(128-elementowa)
5.0/7.5/9.0MHz (10R)

HLS-594M
wieloczęstotliwościowa
głowica liniowa
(128-elementowa)
6.0 / 9.0 / 11.0 MHz (40mm)
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