Páipéar DathCodonics
Méid

Le níos mó de chórais leighis an lae inniu ag baint úsáide as iarratais
dath, codonics mar thoradh ar an tionscal lenár ChromaVista®
Páipéar Dath
"Oibrímid le grúpa néareolaíochta a bhí thar a bheith sásta nuair a chonaic siad conas a dhéanann ár
staidéir datha géara ar pháipéar
d'fhéadfaí iad a shleamhnú go caoithiúil i gcairteanna othar. D'athraigh sé a gcleachtas go litriúil."
John C. Litchney,MBA, RT, Riarthóir don ClevelandChlinic, An Roinn Raideolaíochta Réigiúnach

• Codonics meaitseáil dath leighis eisiach (MCM™)

cinntíonn sé go meaitseálann priontaí monatóirí bogchóipe
• Oiriúnach do lianna a tharchur agus tithe tógtha othar
• Deartha go sonrach d'iarratais leighis, Codonics
páipéar datha faofa agus go hiomlán cartlannaithe
• Tá cáilíocht na híomhá i bhfad níos fearr ná printéirí léasair agus oifige
ina bhfuil 16.7 milliún dathanna
• An t-aon aschur dathsa sa tionscal a iomaitheoirí go fírinneach
scannán grianghrafadóireachta dath traidisiúnta

ChromaVista
Páipéar Datha
® Codonics

Thug Codonics an chéad dath DICOM ar domhan isteach
agus tá sé ag ceannródaíocht ilmheáin
le breis agus deich mbliana anuas. Is sinn an tionscal
ceannaire i n-íomhánna datha le níos mó ná 25,000
suiteálacha ar fud an domhain.
Ár Gnéithe Íomhár Il-mheáin Fís iontach
priontáil dath imeall-go-imeall, íomháú uasmhéadú
agus dramhaíl a laghdú. Codonics eisiach
Is Meaitseáil Dath Leighis (MCM™) chun cinn
gné próiseála íomhá a choigeartaíonn priontáilte
dathanna aschuir a mheaitseáil go cruinn monatóireacht bog-chóip.
Ceartaíonn an próiseas seo difríochtaí i lí, saturation,
agus déine idir an printéir agus cóip bhog
stáisiúin athbhreithnithe. Is féidir le húsáideoirí a chinneadh go héasca
an cluiche is fearr dá scáileán ag baint úsáide as an uathoibríoch
Gné lúibíní MCM atá tógtha i ngach
Íomháí Codonics.

Meaitseálann priontaí datha monatóirí bogchóipe i gcónaí lenár
Gné Meaitseáil Dath Leighis (MCM™). Comhsheasmhacht, soiléireacht agus
saturation le teicneolaíocht dath dath Codonics i bhfad níos mó ná
clódóirí céir nó inkjet.
Tá Páipéar Dath ChromaVista trom,
ábhar bonn grianghraf-meáchain a chuireann in aghaidh
uisce agus cuimilt. Ós rud é nach bhfuil aon dúch nó
tonóir ann, ní dhéanann íomhánna smearadh ná aistriú
isteach i lámha ná i bpriontaí eile.

Sonraíochtaí:
• Ag luí le Fís agus
agus nP/ Íomháóirí ilmheáin PE
• Rindreáil dath ton leanúnach
• Dmin & lt; 0.10 OD, Dmax > 2.500 OD
( machnamhach)
• Tiús ~ 0.2mm

Méideanna atá ar fáil:
Fís
A ( 8.5 " x 11")
A4 (210mm x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Facs
Info@codonics.com ríomhphoist
www.codonics.com
®

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le Codonics ag
800-444-1198 nó 440-243-1198 agus
ár Roinn Díolacháin Meán.
* Tá Páipéar Dath ChromaVista ar fáil lena n-úsáid i bhformhór na n-íomhánna Codonics, tá roinnt srianta múnla agus méidithe i bhfeidhm. Tá sonraíochtaí
faoi réir athrú gan fógra. Déan teagmháil le d'ionadaí Codonics don fhaisnéis is déanaí. Cóipcheart © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A

