Codonics barvni papir
Velikost

Z več današnjih medicinskih sistemov z uporabo barvnih aplikacij,
codonics vodi industrijo z našimi chromavista® barvni papir
"Delamo z nevrologijo skupino, ki je bila navdušena, ko so videli, kako naše britev-ostre barvne študije
na papirju
lahko zdrsnila v priročno karte bolnika. Dobesedno je spremenila svojo prakso. "
John C. Litchney, MBA, RT, administrator za Clevelandklinike, oddelek za regionalno radiologijo

• Codonics izključno medicinske Color ujemanje (MCM™)

zagotavlja, da se odtisi ujemajo z mehkimi kopnimi monitorji
• Idealno za napotite zdravnike in bolnikove domove
• Posebej izdelani za medicinske aplikacije, Codonics
barvni papir je FDA odobrila in v celoti archivable
• Kakovost slike je veliko boljša od laserskih in pisarniških tiskalnikov
featuring 16.700.000 barv
• Edini barvni izhod v industriji, ki resnično tekmeci
konvencionalne barve fotografski film

Codonics Kromavista
Barvni papir

®

Codonics uvedla prvi svetovni DICOM barve
in je bil pionirski multi-Media
predstavlja več kot desetletje. Smo industrija
vodilna v barvni imagers z več kot 25.000
naprav po vsem svetu.
Naš Horizon multi-Media imager značilnosti omamljanje
Barvno tiskanje od roba do roba, maksimiranja slik
velikost in zmanjšanje odpadkov. Codonics izključno
Medicinski barvni ujemanje (MCM™) je napredna
Funkcija za obdelavo slik, ki prilagaja tiskane
izhodne barve za natančno ujemanje softcopy monitorjev.
Ta proces odpravlja razlike v odtenku, nasičenju,
in intenzivnost med tiskalnikom in mehko kopijo
postaj za pregled. Uporabnik ' moči lahek prenehati
najboljše ujemanje za zaslon s samodejnim
MCM nosilec značilnost, ki je vgrajen v vsako
Codonics imager.

Barvni odtisi se vedno ujemajo z softcopy monitorji z našimi ekskluzivnimi
Medicinska Color ujemanje (MCM™) funkcijo. Doslednost, jasnost in
nasičenost s Codonics barva barvanje-difuzija tehnologija daleč presega
za vosek ali brizgalne tiskalnike.
ChromaVista Color Paper je težka,
foto-teža osnovnega materiala, ki se UPI vode in trganje.
Ker ni črnila ali tonerja, slike nikoli ne bris ali prenos na
roke ali druge odtise.

Specifikacije:
• Združljiv z obzorjem in
in NP/EP multi-Media imagers
• Neprekinjeno upodabljanje barvnih tonov
• Dmin < 0,10 od, DMax > 2,500 od
odsevni
• Debelina ~ 0,2 mm

Razpoložljive velikosti:
Obzorju
A (8,5 "x 11")
A4 (210mm x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 faks
Elektronska pošta info@codonics.com
www.codonics.com
®

Za več informacij se obrnite na Codonics na
800-444-1198 ali 440-243-1198 in prosi za
našega oddelka za medijsko prodajo.
* Chromavista Color Paper je na voljo za uporabo v večini codonics imagers, nekateri model in velikost omejitve veljajo. Specifikacije so
spremenijo brez predhodnega obvestila. Za najnovejše informacije se obrnite na predstavnika Codonics. Copyright © 2005 Codonics, Inc 900-311-001 Rev A

