Колодонска цветна
хартия
Размер на a

С повече от днешните медицински системи, използващи
цветни приложения, Codonics ръководи индустрията с
нашата ХромаВис® цветна хартия
"Работим с група по неврологията, която се развълнува, когато видяха как нашите остри
цветни изследвания на хартия
могат да бъдат примесени удобно в картоните на пациентите. Това буквално промени
тяхната практика."
Джон Лични, MBA, RT, администратор за клиниката, ClevelandОтдел регионална рентгенология

• Кодоника изключителен медицински цвят съвпадение (MCM™)

гарантира, че принтовете съответстват на мониторите с
• Идеален за лекари и домове за пациенти
• Специално предназначени за медицински приложения,
цветната хартия е одобрена от FDA и е напълно
• Качеството на изображението е далеч по-високо от лазерните и офис принтери
с 16,7 милиона цвята
• Единственият цвят на продукцията в индустрията, която наистина съперничи
конвенционален цветен фотографски филм

Цветна хартия
Codonics въведе първия в света DICOM цвят
и е пионер в мултимедия
образи теса повече от десетилетие. Ние сме индустрията
лидер в цветните образи с над 25 000
инсталации в световен мащаб.
Нашият Horizon Multi-media Imager разполага с впечатляващи
цветен печат от край до край, максимизиране на изображенията
намаляване на отпадъците. Кодоника изключителен
Медицински цвят съвпадение (MCM™) е напреднал
за обработка на изображения, която регулира
изходните цветове, за да съответстват точно на мониторите с
Този процес коригира разликите в оттенъка, насищането,
между принтера и меката копие
станциите за прегледи. Потребителят може лесно да определи
най-доброто съвпадение за екрана си, като използват
MCM конзола функция, която е вградена във всяка
Кодоника с образи.

Цветните щампи винаги съвпадат с нашите ексклузивни
Медицински цвят съвпадение (MCM™) функция. Съгласуваност, яснота и
насищане с codonics технология за оцветяване на багрило далеч надхвърля
на восъчни или мастиленоструйни принтери.
Цветовата хартия На ChromaVista има
фототегло основен материал, който се
противопоставя на вода и разкъсване. Тъй като
няма мастило или тонер, изображенията никога не
се размазват или прехвърлят върху ръце или други
отпечатъци.

Спецификации:
• Съвместим с хоризонта и
и nP/EP мултимедиини
• Непрекъснато цветово изобразяване на тонове
• Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.500 OD
(отразяващ)
• Дебелина ~ 0.2mm

Налични размери:
Хоризонта
A (8.5"x 11")
A4 (210 мм x 297 мм)
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За повече информация се свържете с
800-444-1198 или 440-243-1198 и поискайте
отдела за продажби на медии.
* Цветовата хартия На ChromaVista е достъпна за използване в повечето колодоници, някои ограничения за модели и размери се прилагат. Спецификациите са
подлежат на промяна без предизвестие. Свържете се с вашия представител на Codonics за най-актуална информация. Авторски права © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A

