
Codonics värviline 
paber 
A suurus 

Rohkem tänapäeva meditsiini süsteemid kasutades värvirakendusi, 
codonics viib tööstuse meie chromavista®  värviline paber 
 

"Töötame neuroloogia rühmaga, mis oli elevil, kui nad nägid, kuidas meie habe-teravad värviuuringud 
paberil 
oleks võimalik mugavalt patsiendi graafikuid sisse lipsata. See muutis sõna otseses mõttes nende 
praktikat. " 
John C. Litchney, MBA, RT, Clevelandkliiniku juhataja, piirkondlik radioloogia osakond 

 

• Codonics eksklusiivne meditsiiniline värv sobitamine (MCM™) 
tagab, et sõrmejäljed vastaksid pehme koopia monitorid 

• Ideaalne, et viidata arstidele ja patsiendikodud 

• Spetsiaalselt mõeldud meditsiinirakenduste jaoks, Codonics 
värvipaber on FDA heaks kiidetud ja täielikult 
• Pildi kvaliteet on palju parem laser ja kontori printerid 

featuring 16 700 000 värvid 

• Ainus värviväljund tööstuses, mis tõesti rivaalid 

tavalise värvi fotoskile 

 

 
 

 



Codonics Chromavista® 

Värviline paber 
Codonics tutvustas maailma esimest DICOMI värvi 
ja on olnud teeraja multi-meedia 

kujutajaid üle kümne aasta. Meie oleme tööstus 

liider värvilise imagers üle 25 000 

käitisi kogu maailmas. 

 
Meie Horizon Multi-Media imager funktsioonid uimastamist 
värviprintimise, pildistamise maksimeerimine 

suuruse ja jäätmete vähendamisega. Codonics eksklusiivne 

Meditsiinilise värvi sobitamine (MCM™) on täpsem 

pildi töötlemise funktsioon, mis reguleerib trükitud 

väljund värvid täpselt sobitada pehme koopia monitorid. 
See protsess parandab erinevusi värvitoonide, Küllastusaste, 
ja intensiivsus printeri ja pehme koopia 

ülevaatused. Kasutaja  saab hõlpsasti määrata 

oma ekraani Parim vaste, kasutades automaatset 
MCM lookketingi funktsioon, mis on ehitatud igasse 

Codonics imager. 

 
 
Värvi prindib alati sobitada softcopy monitorid meie eksklusiivne 

Meditsiinilise värvi sobitamine (MCM™) funktsioon. Järjepidevus, selgus ja 

küllastatus Codonics värvi värvaine difusioon tehnoloogia palju ületab 

vaha või tindiprinterite kohta. 
ChromaVista värviline paber on raske, 

ja pisaravool). Kuna ei ole tint või tooner, pildid kunagi 

määrima või üle kanda käed või muud sõrmejäljed. 

Spetsifikatsioonid: 
• Ühildub Horizon ja 

ja NP/EP multi-meedia imagers 
• Pidev tooni värvi renderdamine 

• DMIN  < 0,10 OD,  DMAX  > 2,500 OD 

peegeldav 

• Paksus ~ 0,2 mm 

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

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

(440) 243-1334 Faks 
E-post info@codonics.com 

www.codonics.com 
® 

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Codonics 

800-444-1198 või 440-243-1198 ja küsige 

Meie Meediamüügi osakonnast. 
* Chromavista  värviline paber on saadaval kasutamiseks enamikus codonics imagers, mõned mudel ja suurus piirangud kehtivad. Tehnilised kirjeldused on 

võidakse ette teatamata muuta. Värskeima teabe saamiseks võtke ühendust oma Codonics ' i esindajaga. Autoriõigus © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A 


