
Codonics farebný 
papier 
Veľkosť 

S viac dnešných lekárskych systémov pomocou farebných aplikácií, 
codonics vedie priemysel s našimi chromavista®  farebný papier 
 

"Pracujeme s Neurologie skupinou, ktorá bola nadšená, keď videli, ako naše britva-ostré farebné štúdie 
na papieri 
môže byť pohodlne pošmykol do pacientových grafov. Doslova zmenila svoju prax. " 
John C. Litchney, MBA, RT, administrátor pre kliniku Cleveland, Katedra regionálnej rádiológie 

 

• Codonics exkluzívne lekárske farby zodpovedajúce (MCM™) 
zaisťuje, že výtlačky zodpovedajú jemným kopírovaním monitorov 

• Ideálne pre odkazujúce lekárov a pacientov vziať-domy 

• Špeciálne navrhnuté pre lekárske aplikácie, Codonics 
farebný papier je FDA schválený a plne archivovateľné 

• Kvalita obrazu je oveľa lepšia ako laser a kancelárske tlačiarne 

Predstavujeme 16 700 000 farieb 

• Jediný farebný výstup v priemysle, ktorý skutočne súperi 
konvenčné farebné fotografický film 

 

 
 

 



Codonics Chromavista® 

Farebný papier 
Codonics predstavil svetovo prvú farbu DICOM 

Imager a bol priekopnícky multi-mediálne 

termokamery viac ako desať rokov. Sme priemysel 
Leader vo farbe termokamery s viac ako 25 000 

zariadení na celom svete. 

 
Naša Horizon Multi-Media Imager ponúka ohromujúci 
Farebná tlač Edge-to-Edge, Maximalizácia zobrazovania 

veľkosti a znižovania odpadu. Codonics Exclusive 

Lekárske farby zodpovedajúce (MCM™) je pokročilý 

Funkcia spracovania obrazu, ktorá upravuje tlač 

výstupné farby presne zodpovedajú soft-Copy monitory. 
Tento proces opravuje rozdiely v Hue, sýtosť, 
a intenzitu medzi tlačiarňou a mäkkou kópiou 

skontrolovať stanice. Používateľ  môže ľahko určiť 
najlepší zápas pre svoju obrazovku pomocou automatického 

Funkcia bracketing MCM, ktorá je zabudovaná do každého 

Codonics Imager. 

 
 
Farebné výtlačky vždy zodpovedajú softcopy monitory s našou exkluzívny 

Medicínske farebné párovanie (MCM™) funkcie. Konzistentnosť, jasnosť a 

sýtosť s Codonics farba farbivo-difúzna technológia ďaleko presahuje 

že voskové alebo atramentové tlačiarne. 
Farebný papier ChromaVista má ťažký, 
Foto-hmotnosť základný materiál, ktorý odoláva vode a 
roztrhnutiu. Vzhľadom k tomu  , že nie je atrament alebo 
toner, obrázky nikdy rozmazat alebo preniesť do rúk 
alebo iných výtlačkov. 

Špecifikácie: 
• Kompatibilné s programom horizont a 

a NP/EP multi-mediálne termokamery 

• Kontinuálne vykreslenie farebných tónov 

• Dmin  < 0,10 od,  DMax  > 2,500 od 

reflexné 

• Hrúbka ~ 0,2 mm 

Dostupné veľkosti: 
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 

Email info@codonics.com 

www.codonics.com 
® 

Pre viac informácií kontaktujte Codonics na 

800-444-1198 alebo 440-243-1198 a požiadajte o 

Naše oddelenie predaja médií. 
* Chromavista  farebný papier je k dispozícii pre použitie vo väčšine codonics imagers, niektoré model a veľkosť obmedzenia platia. Špecifikácie sú 

môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Kontaktujte svojho zástupcu Codonics pre najnovšie informácie. Copyright © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A 


