Codonics fargepapir
En størrelse

Med flere av dagens medisinske systemer ved hjelp av
fargeapplikasjoner, leder Codonics bransjen med vår ChromaVista®
Color Paper
"Vi jobber med en nevrologgruppe som var begeistret da de så hvordan våre knivskarpe fargestudier på
papir
kan slippes beleilig inn i pasientdiagrammer. Det forandret bokstavelig talt deres praksis."
John C. Litchney, MBA, RT, Administrator for Klinikken, ClevelandInstitutt for regional radiologi

• Kodonikk eksklusive medisinsk

fargetilpasning (MCM™)
sikrer utskrifter samsvarer med skjermer med myk kopi
• Ideell for å henvise leger og pasienttake-hjem
• Spesielt utviklet for medisinske anvendelser, Codonics
fargepapir er FDA godkjent og fullt arkivering
• Bildekvaliteten er langt bedre enn laser- og kontorskrivere
med 16,7 millioner farger
• Den eneste fargeproduksjonen i bransjen som virkelig rivaler
konvensjonell farge fotografisk film

Codonics ChromaVista
Farge Papir

®

Codonics introduserte verdens første DICOM-farge
imager og har vært banebrytende multi-media
imagers i over et tiår. Vi er bransjen
leder i fargeimagers med over 25.000
installasjoner over hele verden.
Horizon-bildespilleren for flere medier har imponerende
kant-til-kant fargeutskrift, maksimere bildebehandling
størrelse og redusere avfall. Codonics eksklusive
Medical Color Matching (MCM™) er en avansert
bildebehandlingsfunksjonen som justerer utskrevne
utgangsfarger for å samsvare nøyaktig med skjermer med myk kopi.
Denne prosessen korrigerer forskjeller i fargetone, metning,
og intensiteten mellom skriveren og soft-copy
gjennomgang stasjoner. Brukerens kan enkelt bestemme
den beste matchen for skjermen ved hjelp av den automatiske
MCM-brakettfunksjon som er innebygd i alle
Codonics imager.

Fargeutskrifter samsvarer alltid med softcopy-skjermer med våre eksklusive
Funksjonen Medical Color Matching (MCM™). Konsistens, klarhet og
metning med Codonics fargefargestoffdiffusjonsteknologi langt overstiger
voks- eller blekkskrivere.
ChromaVista Fargepapir har en tung,
fotovektsmateriale som motstår vann og rive. Siden det
ikke er blekk eller toner, sverter eller overfører bilder aldri
til hender eller andre utskrifter.

Spesifikasjoner:
• Kompatibel med Horizon og
og NP/ EP multi-media imagers
• Kontinuerlig tonefargegjengivelse
• Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.500 OD
- Jeg har ikke noe å si.
• Tykkelse ~ 0,2 mm

Tilgjengelige størrelser:
Horisonten
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
®

For mer informasjon kontakt Codonics på
800-444-1198 eller 440-243-1198 og be om
vår mediesalgsavdeling.
* ChromaVista Color Paper er tilgjengelig for bruk i de fleste Codonics imagers, noen modell og størrelse restriksjoner gjelder. Spesifikasjonene er
endres uten varsel. Kontakt codonics-representanten din for å få den nyeste informasjonen. Opphavsrett © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A

