
Codonics színes papír 
A méret 

A több mai orvosi rendszerek segítségével színes alkalmazások, 
Codonics vezeti az iparágat a mi ChromaVista®  színes papír 
 

"Egy neurológiai csoporttal dolgozunk, amely izgatott volt, amikor látták, hogy a borotvaéles 
színtanulmányaink papíron 

kényelmesen becsúsztatható a betegek kórlapjába. Szó szerint megváltoztatta a praxisukat." 

John C. Litchney, MBA, RT, A Klinika adminisztrátora, Regionális ClevelandRadiológiai Osztály 

 

• Codonics exkluzív orvosi színegyeztetés (MCM™) 
biztosítja, hogy a nyomatok egyeznek a lágy másolatú monitorokkal 
• Ideális a hivatkozó orvosok és a beteg take-homes 
• Kifejezetten orvosi alkalmazásokhoz, codonics 
színes papír FDA által jóváhagyott és teljes mértékben archiválható 

• A képminőség sokkal jobb, mint a lézeres és irodai nyomtatók 

16,7 millió színnel 
• Az egyetlen színes kimenet az iparágban, amely valóban riválisok 

hagyományos színes fényképészeti film 

 

 
 

 
 
 



Codonics ChromaVista® 

Színes papír 
A codonikák bemutatták a világ első DICOM színét 
és úttörő szerepet tölt be a multimédiás 

több mint egy évtizede. Mi vagyunk az ipar 
vezető színes képek több mint 25.000 

létesítmények világszerte. 

 
Horizon multi-media imager funkciók lenyűgöző 

széltől szélig történő színes nyomtatás, a képalkotás maximalizálása 

méretét és a hulladék csökkentését. Codonics exkluzív 

Az orvosi színegyeztetés (MCM™) egy fejlett 
képfeldolgozási funkció, amely beállítja a nyomtatott 
a lágy másolatú monitorok pontos egyeztetéséhez. 
Ez a folyamat korrigálja a színárnyalat, a telítettség, a 

és intenzitása a nyomtató és a lágy másolás 

felülvizsgálati állomásokon. A felhasználó  könnyen meghatározhatja 

a legjobb anamtos megfelel a képernyőn az automatikus 

MCM konzolos funkció, amely be van építve minden 

Codonics imager. 

 
 
A színes nyomatok mindig egyeznek a lágymásolatmonitorokkal az exkluzív 

Orvosi színegyeztetés (MCM™) funkció. Következetesség, egyértelműség és 

a Codonics színfesték-diffúziós technológiával való telítettség messze meghaladja a 

viasz- vagy tintasugaras nyomtatóké. 
ChromaVista színes papír egy nehéz, 
fénytömeg alapanyag, amely ellenáll a víznek és a 

szakadásnak. Mivel nincs tinta vagy festék, a 

képek soha nem kenetet vagy át rá kezét vagy más 
nyomatok. 

Előírások: 
• Kompatibilis a Horizon és a 

és NP/ EP multi-media rendszerezők 

• Folyamatos tónusszínvisszaadás 

• Dmin  < 0,10 OD,  Dmax  > 2.500 OD 

(fényvisszaverő) 
• Vastagság ~ 0,2 mm 

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

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

(440) 243-1334 Fax 

E-mail info@codonics.com 

www.codonics.com 
® 

További információkért forduljon a Codonics-hoz. 
800-444-1198 vagy 440-243-1198 és kérjen 

a média értékesítési osztályunk. 
* ChromaVista  színes papír használható a legtöbb Codonics képkészítők, néhány modell és méret korlátozások vonatkoznak. A specifikációk 

előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legfrissebb információkért forduljon a Codonics képviselőjéhez. Szerzői jog © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A 


