Codonics hârtie color
O dimensiune

Cu mai multe dintre sistemele medicale de astăzi folosind aplicații
de culoare, Codonics conduce industria cu chromaVista® color paper
Lucrăm cu un grup de neurologie care a fost încântat când au văzut studiile noastre de culoare ascuțită
pe hârtie
ar putea fi strecurat convenabil în diagrame pacient. Literalmente le-a schimbat practica."
John C. Litchney, MBA, RT, Administrator pentru Clinica, ClevelandDepartamentul de Radiologie Regională

• Codonics exclusiv medical culoare de potrivire (MCM™)

asigură că imprimările se potrivesc cu monitoarele cu copie moale
• Ideal pentru trimiterea medicilor și a pacienților care iau case
• Special concepute pentru aplicații medicale, Codonics
hârtie de culoare este aprobat de FDA și pe deplin arheibile
• Calitatea imaginii este mult superioară imprimantelor laser și de birou
cu 16,7 milioane de culori
• Singura culoare de ieșire în industrie, care rivalizează cu adevărat
film fotografic color convențional

Codonics ChromaVista
Hârtie color

®

Codonics a introdus prima culoare DICOM din lume
și a fost pionier ul multi-media
imagini de peste un deceniu. Noi suntem industria
lider în imagini color cu peste 25.000
instalații din întreaga lume.
Imager-ul nostru multi-media Horizon oferă
imprimare color de la o margine la alta, maximizarea imaginilor
dimensiunea și reducerea deșeurilor. Codonics exclusiv
Medical Color Matching (MCM™) este un
caracteristică de procesare a imaginii care reglează
culori de ieșire pentru a se potrivi cu modprecis monitoare le copie moale.
Acest proces corectează diferențele de nuanță, saturație,
și intensitatea între imprimantă și soft-copy
stațiile de evaluare. Utilizatorul poate determina cu ușurință
cea mai bună potrivire pentru ecranul lor utilizând
caracteristică de bracketing MCM, care este încorporată în fiecare
Codonics imager.

Imprimeurile color se potrivesc întotdeauna cu monitoarele de softcopie cu
Caracteristică Medical Color Matching (MCM™). Consecvența, claritatea și
saturația cu tehnologia codonicilor coloranți coloranți coloranți depășește cu mult
cea a imprimantelor cu ceară sau cu jet de cerneală.
ChromaVista Color Paper are o
foto-greutate material de bază, care rezistă la apă și
rupere. Deoarece nu există cerneală sau toner, imaginile
nu se frotiu sau transfera pe mâini sau alte printuri.

Specificatii:
• Compatibil cu Horizon și
și np / EP multi-media imagers
• Redare continuă a culorilor ton
• Dmin < 0,10 OD, Dmax > 2.500 OD
(reflectorizant)
• Grosime ~ 0,2 mm

Dimensiuni disponibile:
Orizont
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
®

Pentru mai multe informații contactați Codonics la
800-444-1198 sau 440-243-1198 și să solicite
Departamentul nostru de Vânzări Media.
* ChromaVista Color Paper este disponibil pentru utilizare în cele mai multe imagini Codonics, unele restricții model și dimensiune se aplică. Specificațiile sunt
pot fi modificate fără notificare prealabilă. Contactați reprezentantul Codonics pentru cele mai recente informații. Copyright © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A

