Codonics Color papīrs
Lieluma

Ar vairāk šodienas medicīnas sistēmas, izmantojot krāsu lietojumu,
codonics noved nozares ar mūsu chromavista® Color Paper
"Mēs strādājam ar neiroloģijas grupu, kas bija saviļņots, kad viņi redzēja, kā mūsu razor-sharp krāsu
pētījumus par papīra
var ērti paslīdēja pacientu diagrammās. Tas burtiski mainīja savu praksi. "
John C. Litchney, MBA, RT, administrators Clevelandklīnika, reģionālās radioloģijas departaments

• Codonics ekskluzīva medicīnisko krāsu saskaņošana

(MCM™)
nodrošina, ka izdrukas atbilst mīksto kopiju monitoriem
• Ideāli piemērots ārstiem un pacientu Take-Homes
• Īpaši izstrādātas medicīniskām lietotnēm, Codonics
krāsu papīrs ir FDA apstiprināts un pilnībā arhivējamu
• Attēla kvalitāte ir daudz pārāka par lāzera un biroja printeriem
attēloti 16 700 000 krāsas
• Vienīgais krāsu produkciju nozarē, kas patiesi sāncenšiem
parasto krāsu fotofilmas

Codonics Chromavista®
Krāsu papīru
Codonics iepazīstināja ar pasaulē pirmo DICOM krāsu
Imager un ir vadošā Multi-Media
sensori vairāk nekā desmit gadus. Mēs esam nozare
līderis krāsu sensori ar vairāk nekā 25 000
iekārtām visā pasaulē.
Mūsu Horizon Multi-Media Imager piedāvā satriecošus
pārklājošās krāsu izdrukas, maksimizējot attēlveidošanas
lielumu un samazinot atkritumus. Codonics Exclusive
Medicīnisko krāsu saskaņošana (MCM™) ir uzlabota
attēlu apstrādes līdzeklis, kas pielāgo drukātos
izvades krāsas, lai precīzi atbilstu mīksto kopiju monitoriem.
Šis process labo atšķirības tonis, piesātinājums,
un intensitāti starp printeri un mīksto kopiju
pārskatiet stacijas. Lietotāja var viegli noteikt
vislabāk atbilst viņu ekrānam, izmantojot automātisko
MCM vairākkadru uzņemšanas funkcija, kas ir iebūvēta katrā
Codonics Imager.

Krāsu izdrukas vienmēr saskaņot elektronisks formāts monitori ar mūsu ekskluzīvo
Medicīnisko krāsu saskaņošana (MCM™) funkciju. Konsekvenci, skaidrību un
piesātinājums ar Codonics krāsu difūzijas tehnoloģiju ievērojami pārsniedz
vaska vai strūklprinteru printeriem.
ChromaVista krāsu papīram ir smags,
foto-svars bāzes materiāls, kas ir izturīgs pret ūdeni un
plīsumi. Tā kā nav tintes vai tonera, attēli nekad
uztriepes vai nodot uz rokas vai citas izdrukas.

Specifikācijas:
• Savietojams ar apvārsni un
un NP/EP Multi-Media sensori
• Nepārtraukta toņu krāsu renderēšana
• DMin < 0,10 OD, DMax > 2,500 OD
atstarojoša
• Biezums ~ 0,2 mm

Pieejamie izmēri:
Horizonta
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-pasts info@codonics.com
www.codonics.com
®

Plašāku informāciju lūdziet Codonics
800-444-1198 vai 440-243-1198 un lūdziet
mūsu mediju tirdzniecības departaments.
* Chromavista krāsu papīrs ir pieejams lietošanai vairumā codonics imagers, daži modeļa un lieluma ierobežojumi attiecas. Specifikācijas ir
var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Sazinieties ar Codonics pārstāvi, lai iegūtu jaunāko informāciju. Autortiesības © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A

