Codonics färgpapper
En storlek

Med mer av dagens medicinska system med färgapplikationer leder
Codonics branschen med vår ChromaVista® Färgpapper
– Vi jobbar med en neurologigrupp som var glad när de såg hur våra knivskarpa färgstudier på papper
kan delas bekvämt in i patientdiagram. Det ändrade bokstavligen deras praktik."
John C. Litchney, MBA, RT, administratör för Clevelandkliniken, Institutionen för regional radiologi

• Codonics exklusiva Medicinsk Färgmatchning (MCM™)

säkerställer att utskrifter matchar mjukkopieringsmonitorer
• Idealisk för att hänvisa läkare och patiententa-hem
• Speciellt utformad för medicinska tillämpningar, Codonics
färgpapper är FDA godkänd och helt arkiveringsbar
• Bildkvaliteten är vida överlägsen laser- och kontorsskrivare
med 16,7 miljoner färger
• Den enda färgproduktionen i branschen som verkligen konkurrerar
konventionell färg fotografisk film

Codonics ChromaVista®
Färgpapper
Codonics introducerade världens första DICOM färg
imager och har varit banbrytande multi-media
avbildare i över ett decennium. Vi är branschen
ledare i färgbilder med över 25 000
installationer över hela världen.
Vår Horizon Multi-media Imager har fantastisk
färgutskrift från kant till kant, maximera bildavbildning
storlek och minska avfallet. Codonics exklusiva
Medicinsk färgmatchning (MCM™) är en avancerad
bildbehandlingsfunktion som justerar utskrivna
utdatafärger för att exakt matcha mjukkopieringsskärmar.
Denna process korrigerar skillnader i nyans, mättnad,
och intensitet mellan skrivaren och mjukkopia
översynstationer. Användarens kan enkelt avgöra
den bästa matchningen för deras skärm med hjälp av den automatiska
MCM-gafflingsfunktion som är inbyggd i varje
Codonics bildare.

Färgutskrifter matchar alltid mjukkopieringsmonitorerna med våra exklusiva
Funktionen Medicinsk färgmatchning (MCM™). Konsekvens, tydlighet och
mättnad med Codonics färgfärgämne-diffusion teknik vida överstiger
vax- eller bläckstråleskrivare.
ChromaVista Färgpapper har en tung,
bildvikt basmaterial som motstår vatten och riva.
Eftersom det inte finns något bläck eller toner, bilder
aldrig smeta ut eller överföra på händer eller andra
utskrifter.

Specifikationer:
• Kompatibel med Horizon och
och NP / EP multi-media bildare
• Kontinuerlig tonåtergivning
• Dmin < 0,10 OD, Dmax > 2.500 OD
- Jag vet inte vad du ska göra.
• Tjocklek ~ 0,2 mm

Tillgängliga storlekar:
Horisonten
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-post info@codonics.com
www.codonics.com
®

För mer information kontakta Codonics på
800-444-1198 eller 440-243-1198 och be om
vår mediaförsäljningsavdelning.
* ChromaVista Färgpapper är tillgänglig för användning i de flesta Codonics avbildare, vissa modell och storlek begränsningar gäller. Specifikationerna är
ändras utan föregående meddelande. Kontakta din Codonics representant för den senaste informationen. Upphovsrätt © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A

