
Codonics barevný papír 
Velikost 

S více dnešních lékařských systémů pomocí barevných aplikací, 
Codonics vede průmysl s naší ChromaVista®  Color Paper 
 

"Pracujeme s neurologickou skupinou, která byla nadšená, když viděli, jak naše ostré barevné studie na 
papíře 

pohodlně vklouznout do grafů pacientů. Doslova to změnilo jejich praxi." 
John C. Litchney, MBA, RT, administrátor kliniky, ClevelandÚstav regionální radiologie 

 

• Codonics exkluzivní lékařské barevné párování (MCM™) 
zajišťuje, že tisky odpovídají monitorům s měkkou kopií 
• Ideální pro doporučení lékařů a pacientů 

• Speciálně navržen pro lékařské aplikace, Codonics 
barevný papír je schválen FDA a plně archivovatelný 

• Kvalita obrazu je mnohem lepší než laserové a kancelářské tiskárny 

představovat 16,7 milionu barev 

• Jediný barevný výkon v průmyslu, který skutečně soupeří 
konvenční barevný fotografický film 

 

 
 

 
 
 



Codonics ChromaVista® 

Barevný papír 
Codonics představil na světě první dicom barvy 

a byl průkopníkem multi-media 

více než deset let. Jsme průmysl 
lídr v barevných obrazovek s více než 25 000 

zařízení po celém světě. 

 
Náš Horizon Multi-media Imager nabízí ohromující 
barevný tisk od okraje k okraji, maximalizace zobrazování 
a snížení množství odpadu. Codonics exkluzivní 
Lékařské barevné párování (MCM™) je pokročilý 

funkce zpracování obrazu, která upravuje tisk 

barvy, aby přesně odpovídaly monitorům s měkkou kopií. 
Tento proces opravuje rozdíly v odstínu, sytosti, 
a intenzitu mezi tiskárnou a soft-copy 

kontrolních stanic. Uživatel může  snadno určit 
nejlepší zápas pro jejich obrazovku pomocí automatického 

Funkce bracketingu MCM, která je zabudována do každého 

Kodonics imager. 

 
 
Barevné výtisky vždy odpovídají softcopy monitorům s naším exkluzivním 

Funkce Lékařské shody barev (MCM™). Konzistentnost, srozumitelnost a 

nasycení s technologií codonics color dye-difúzní technologie daleko přesahuje 

voskových nebo inkoustových tiskáren. 
ChromaVista Barevný papír má těžký, 
fotohmotnostní základní materiál, který odolává vodě a 

trhání. Vzhledem k tomu, že není inkoust nebo toner, 

obrázky nikdy rozmazat nebo přenést na ruce nebo jiné 
tisky. 

Specifikace: 
• Kompatibilní s Horizon a 

a multimediální obrazáry NP/ EP 

• Kontinuální tón barevné vykreslování 
• Dmin  < 0,10 OD,  Dmax  > 2.500 OD 

(reflexní) 
• Tloušťka ~ 0,2 mm 

Dostupné velikosti: 
Horizon 
A ( 8,5" x 11") 
A4 (210 mm x 297 mm) 
17991 Englewood Drive 

Middleburg Heights, OH 44130 USA 
(440) 243-1198 

(440) 243-1334 Fax 

E-mail info@codonics.com 

www.codonics.com 
® 

Pro více informací kontaktujte Codonics na adrese 

800-444-1198 nebo 440-243-1198 a požádat o 

naše hoprodej médií. 
* ChromaVista  Barevný papír je k dispozici pro použití ve většině snímků Codonics, některé model a velikost omezení platí. Specifikace jsou 

bez předchozího upozornění. Informace o tom vám poskytne zástupce společnosti Codonics. Autorská práva © 2005 Codonics, Inc 900- 311-001 Rev A 


