Papier kolorowy
Codonics
Rozmiar

Dzięki większej liczbie dzisiejszych systemów medycznych
wykorzystujących aplikacje kolorowe, Codonics prowadzi branżę
dzięki naszemu Kolorowi ChromaVista®
"Współpracujemy z grupą neurologii, która była zachwycona, gdy zobaczyli, jak nasze ostre jak brzytwa
badania kolorów na papierze
można wygodnie wsunąć do wykresów pacjentów. To dosłownie zmieniło ich praktykę."
John C. Litchney, MBA, RT, Administrator ClevelandKliniki, Zakład Radiologii Regionalnej

• Codonics wyłączne Medical Color Matching (MCM™)

zapewnia, że wydruki pasują do monitorów kopii miękkiej
• Idealny do lekarzy kierujących i pacjentów do domów
• Specjalnie zaprojektowany do zastosowań medycznych, Codonics
papier kolorowy jest zatwierdzony przez FDA i w pełni archiwalny
• Jakość obrazu jest znacznie lepsza od drukarek laserowych i biurowych
16,7 miliona kolorów
• Jedyna produkcja kolorów w branży, która naprawdę rywalizuje
konwencjonalna kolorowa folia fotograficzna

Codonics ChromaVista®
Kolorowy papier
Codonics wprowadziła pierwszy na świecie kolor DICOM
imager i jest pionierem multi-media
przez ponad dekadę. Jesteśmy branżą
lider kolorowych imagerów z ponad 25 000
instalacji na całym świecie.
Nasz multi-media Imager Horizon oferuje oszałamiające
drukowanie kolorów od krawędzi do krawędzi, maksymalizacja obrazowania
i redukcji ilości odpadów. Codonics na wyłączność
Medical Color Matching (MCM™) jest zaawansowanym
funkcja przetwarzania obrazu, która dostosowuje druk
kolorów wyjściowych, aby dokładnie dopasować monitory kopii miękkiej.
Proces ten koryguje różnice w odcieniu, nasyceniu,
i intensywność między drukarką a miękką kopią
stacji recenzji. Użytkownik może łatwo określić
najlepsze dopasowanie do ekranu za pomocą automatycznego
Funkcja bracketingu MCM, która jest wbudowana w
Codonics imager.

Kolorowe wydruki zawsze pasują do monitorów softcopy z naszymi ekskluzywnymi
Funkcja dopasowywania kolorów medycznych (MCM™). Spójność, klarowność i
nasycenie technologią barwnika barwieniowego Codonics znacznie przekracza
wosku lub drukarek atramentowych.
ChromaVista Color Paper ma ciężki,
materiał bazowy o masie fotograficznej, który jest
odporny na wodę i łzawienie. Ponieważ nie ma tuszu ani
tonera, obrazy nigdy nie rozmazują ani nie przenoszą się
na dłonie ani inne wydruki.

Specyfikacje:
• Kompatybilny z Horizon i
i np/ EP multi-media imagers
• Ciągłe renderowanie kolorów tonów
• Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.500 OD
(refleksyjne)
• Grubość ~ 0,2 mm

Dostępne rozmiary:
Horyzont
A ( 8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)
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Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Codonics pod adresem
800-444-1198 lub 440-243-1198 i poproś o
w naszym Dziale Sprzedaży Mediów.
* ChromaVista Color Paper jest dostępny do użytku w większości imagerów Codonics, niektóre ograniczenia modelu i rozmiaru stosuje się. Specyfikacje są
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Aby uzyskać najnowsze informacje, skontaktuj się z przedstawicielem Codonics. Prawa autorskie © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A

