Codonics χρώμα χαρτί
Ένα μέγεθος

Με περισσότερο από τα σημερινά ιατρικά συστήματα που
χρησιμοποιούν τις εφαρμογές χρώματος, Codonics οδηγεί τη
βιομηχανία με το έγγραφο χρώματος ChromaVistaμας®
"Δουλεύουμε με μια ομάδα Νευρολογίας που ήταν ενθουσιασμένος όταν είδαν πώς ξυράφι-Sharp
μελέτες μας χρώμα σε χαρτί
θα μπορούσε να γλιστρήσει βολικά στα διαγράμματα των ασθενών. Κυριολεκτικά άλλαξε την πρακτική
τους. "
John C. Litchney, MBA, RT, διαχειριστής Clevelandκλινικής, τμήμα περιφερειακής ακτινολογικής

• Codonics αποκλειστικό ιατρικό Ταίριασμα χρώματος (MCM™)

εξασφαλίζει εκτυπώσεις ταιριάζουν με μαλακό αντίγραφο οθόνες
• Ιδανικό για την παραπομπή των ιατρών και των ασθενών που παίρνουν-σπίτια
• Ειδικά σχεδιασμένα για ιατρικές εφαρμογές, Codonics
το έγγραφο χρώματος είναι FDA εγκεκριμένο και πλήρως αρχειοθετημένο
• Η ποιότητα εικόνας είναι πολύ ανώτερη από τους εκτυπωτές λέιζερ και γραφείων
Χαρακτηρίζοντας 16.700.000 χρώματα
• Η μόνη παραγωγή χρώματος στη βιομηχανία που πραγματικά ανταγωνίζεται
συμβατική έγχρωμη φωτογραφική ταινία

Codonics ChromaVista®
Έγχρωμο χαρτί
Codonics εισήγαγε το πρώτο χρώμα DICOM στον κόσμο
και έχει πρωτοποριακή Multi-Media
για πάνω από μια δεκαετία. Είμαστε η βιομηχανία
πρωτοπόρος σε έγχρωμες κάμερες με πάνω από 25.000
εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο.
Ο προβολέας πολλαπλών μέσων διαθέτει εκπληκτική
έγχρωμη εκτύπωση από άκρη σε άκρη, μεγιστοποιώντας την απεικόνιση
μέγεθος και μείωση των αποβλήτων. Codonics αποκλειστικό
Το ιατρικό Ταίριασμα χρώματος (MCM™) είναι ένα προηγμένο
δυνατότητα επεξεργασίας εικόνας που ρυθμίζει την εκτύπωση
χρώματα εξόδου για να ταιριάζει με ακρίβεια οθόνες Soft-αντίγραφο.
Αυτή η διαδικασία διορθώνει τις διαφορές στην απόχρωση, τον κορεσμό,
και η ένταση μεταξύ του εκτυπωτή και μαλακός-αντίγραφο
σταθμοί ελέγχου. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να καθορίσει
η καλύτερη αντιστοιχία για την οθόνη τους χρησιμοποιώντας την αυτόματη
MCM bracketing χαρακτηριστικό το οποίο είναι ενσωματωμένο σε κάθε
Codonics.

Οι έγχρωμες εκτυπώσεις ταιριάζουν πάντα με τις οθόνες softcopy με την αποκλειστική
Ιατρικό Ταίριασμα χρώματος (MCM™) χαρακτηριστικό γνώρισμα. Συνέπεια, σαφήνεια και
κορεσμού με Codonics χρώμα βαφής-τεχνολογία διάχυσης υπερβαίνει κατά πολύ
αυτό των εκτυπωτών κεριού ή inkjet.
ChromaVista χρώμα χαρτί έχει ένα βαρύ,
υλικό βάσης φωτογραφία-βάρους που αντιστέκεται στο
νερό και το σχίσιμο. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει
μελάνι ή γραφίτη, εικόνες ποτέ Παπανικολάου ή
μεταφορά σε χέρια ή άλλες εκτυπώσεις.

Προδιαγραφές:
• Συμβατό με ορίζοντα και
και NP/EP Multi-Media κάμερες
• Συνεχής απόδοση χρώματος τόνου
• Dmin < 0,10 od, DMax > 2,500 OD
αντανακλαστική
• Πάχος ~ 0.2 mm

Διαθέσιμα μεγέθη:
Ορίζοντα
A (8,5 "x 11")
A4 (210 χιλιοστά x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 fax
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@codonics.com
www.codonics.com
®

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Codonics στο
800-444-1198 ή 440-243-1198 και ζητήστε
το τμήμα πωλήσεων των ΜΜΕ.
* ChromaVista χρώμα χαρτί είναι διαθέσιμο για χρήση στις περισσότερες Codonics κάμερες, ορισμένοι περιορισμοί μοντέλο και το μέγεθος ισχύουν. Προδιαγραφές είναι
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Codonics για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Πνευματικά δικαιώματα © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 rev A

