
Kodonics väripaperi 
A Koko 

Enemmän nykypäivän lääketieteellisiä järjestelmiä käyttäen 
värisovelluksia, Codonics johtaa alan kanssa Meidän ChromaVista®  

Color Paper 
 

"Työskentelemme neurologian ryhmä, joka oli innoissaan, kun he näkivät, miten partaveitsi-terävä väri 
tutkimuksia paperilla 

voidaan liukastua kätevästi potilaskaavioihin. Se kirjaimellisesti muutti heidän käytäntöään." 
John C. Litchney, MBA, RT, klinikan hallintovirkamies, Clevelandalueradiologian laitos 

 

• Codonics yksinomainen Medical Color Matching (MCM™) 
varmistaa, että tulosteet vastaavat ohjelmistokopioinnin näyttöjä 

• Ihanteellinen lääkäreille ja potilaskodeille 

• Suunniteltu erityisesti lääketieteellisiin sovelluksiin, Codonics 
väripaperi on FDA hyväksytty ja täysin tarkistettavissa 

• Kuvanlaatu on paljon parempi kuin laser- ja toimistotulostimet 
mukana 16,7 miljoonaa väriä 

• Alan ainoa värituotos, joka todella kilpailee 

perinteinen väri valokuvaus elokuva 

 

 
 

 
 



Codonics ChromaVista® 

Väripaperi 
Codonics esitteli maailman ensimmäisen DICOM-värin 

ja on ollut edelläkävijä monimediassa 

yli vuosikymmenen ajan. Olemme alaa 

johtava värikuvantajien yli 25000 

maailmanlaajuisesti. 

 
Horizon Multi-media Imager -kuvaajan ominaisuudet ovat upeita 

reunasta reunaan -väritulostus, mikä maksimoi kuvantamisen 

koko ja vähentää jätettä. Codonics yksinomainen 

Medical Color Matching (MCM™) on edistynyt 
kuvankäsittelytoiminto, joka säätää tulostettuja 

tulostusvärit, jotka vastaavat tarkasti ohjelmakopioinnin näyttöjä. 
Tämä prosessi korjaa värisävyn, värikylläisyyden, 
ja voimakkuus tulostimen ja ohjelmakopioinnin välillä 

tarkastusasemilla. Käyttäjän  voi helposti määrittää 

parhaiten heidän näytöllään käyttämällä automaattista 

MCM-haarukointiominaisuus, joka on sisäänrakennettu 

Codonics imager. 

 
 
Väritulosteet vastaavat aina softcopy-näyttöjä 

Lääketieteellinen värien sovitus (MCM™) -ominaisuus. Johdonmukaisuus, selkeys ja 

värikylläisyyttä Codonics-väridye-diffuusiotekniikalla, joka on paljon suurempi kuin 

vaha- tai mustesuihkutulostimia. 
ChromaVista Color Paper on raskas, 
valokuva-paino pohja materiaali, joka kestää vettä ja 
repimistä. Koska  mustetta tai väriainetta ei ole, kuvat 
eivät koskaan tahraa tai siirrä käsiin tai muihin 
tulosteisiin. 

Eritelmät: 
• Yhteensopiva Horizonin ja 

ja NP/ EP multi-media imagers 
• Jatkuva sävy värintoisto 

• Dmin  < 0,10 OD,  Dmax  > 2.500 OD 

Mitä sinä täällä teet? 

• Paksuus ~ 0.2mm 

Saatavilla olevat koot: 
Horizon 
A ( 8,5 x 11") 
A4 (210mm x 297mm) (210 mm x 297 mm) 
17991 Englewood Drive 

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

(440) 243-1334 Faksi 
Lähetä info@codonics.com sähköpostitse 

www.codonics.com 
® 

Lisätietoja codonics osoitteessa 

800-444-1198 tai 440-243-1198 ja pyydä 

mediamyyntiosastollemme. 
* ChromaVista  Color Paper on käytettävissä useimmissa Codonics imagers, jotkut malli-ja kokorajoitukset ovat voimassa. Tekniset tiedot ovat 
voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ota yhteyttä Codonicsin edustajaan saadaksesi viimeisimmät tiedot. Copyright © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A 


