
Codonics Renkli Kağıt 
A Boyutu 

Renk uygulamaları kullanarak bugünün tıbbi sistemlerinin daha 
fazla, Codonics bizim ChromaVista®  Renkli Kağıt ile sektöründe yol açar 
 

"Jilet gibi keskin renk çalışmalarımızın kağıt üzerinde nasıl çalıştığını gördüklerinde heyecanveren bir 
nöroloji grubuyla çalışıyoruz. 
hasta çizelgelerine uygun bir şekilde kaymış olabilir. Bu kelimenin tam anlamıyla onların uygulama 
değişti." 
John C. Litchney, MBA, RT, ClevelandKlinik Yöneticisi, Bölgesel Radyoloji Bölümü 

 

• Codonics özel Tıbbi Renk Eşleştirme (MCM™) 
baskıların yumuşak kopya monitörlerle eşleşmesını sağlar 
• Başvuran hekimler ve hasta evleri için idealdir 
• Özellikle tıbbi uygulamalar için tasarlanmış, Codonics 
renkli kağıt FDA onaylı ve tamamen arşivlenebilir 
• Görüntü kalitesi lazer ve ofis yazıcılarından çok daha üstündür 
16,7 milyon renk 

• Sektörde gerçekten rakip olan tek renk çıktısı 
geleneksel renkli fotoğraf filmi 

 

 
 

 
 



Codonics ChromaVista® 

Renkli Kağıt 
Codonics dünyanın ilk DICOM rengini tanıttı 
görüntüleyici ve multi-medya öncü olmuştur 
on yılı aşkın bir süredir görüntüleyiciler. Biz endüstriyiz 

25.000'den fazla renkli görüntüleyicide lider 
dünya çapında kurulumları. 

 
Horizon Multi-media Imager'ımız çarpıcı özelliklere sahiptir 
uça renkli baskı, görüntülemeyi en üst düzeye çıkarma 

boyutu ve atık azaltılması. Codonics özel 
Tıbbi Renk Eşleştirme (MCM™) gelişmiş bir 
yazdırılan ları ayarlayan görüntü işleme özelliği 
yumuşak kopya monitörleri doğru bir şekilde eşleştirmek için çıktı renkleri. 
Bu işlem ton, doygunluk, 
ve yazıcı ve yumuşak kopya arasındaki yoğunluk 

inceleme istasyonları. Kullanıcının kolayca  belirleyebilirsiniz 

otomatik kullanarak kendi ekranı için en iyi maç 

Her yerleşik MCM braket özelliği 
Codonics görüntüleyici. 

 
 
Renk baskıları her zaman softcopy monitörler bizim özel ile maç 

Tıbbi Renk Eşleştirme (MCM™) özelliği. Tutarlılık, netlik ve 

Codonics renk boyası-difüzyon teknolojisi ile doygunluk çok aşıyor 
balmumu veya mürekkep püskürtmeli yazıcılar. 

ChromaVista Renkli Kağıt ağır, 
suya ve yırtılmalara karşı dirençli fotoğraf ağırlıklı baz 
malzeme.  Mürekkep veya toner olmadığından, 
görüntüler asla ellere veya diğer baskılara bulaşmaz veya 
aktarılmaz. 

Özellikler: 
• Horizon ile uyumlu ve 

ve NP/ EP multimedya görüntüleyicileri 
• Sürekli ton renk işleme 

• Dmin  < 0.10 OD,  Dmax  > 2.500 OD 

( yansıtıcı) 
• Kalınlık ~ 0.2mm 

Kullanılabilir Boyutlar: 
Horizon 
A ( 8,5" x 11") 
A4 (210mm x 297mm) 
17991 Englewood Drive 

Middleburg Heights, OH 44130 USA 
(440) 243-1198 

(440) 243-1334 Faks 
e-posta info@codonics.com 

www.codonics.com 
® 

Daha fazla bilgi için Codonics ile iletişime geçin 

800-444-1198 veya 440-243-1198 ve isteyin 

Medya Satış Departmanımız. 
* ChromaVista  Renk Kağıdı en Codonics görüntüleyicileri kullanmak için kullanılabilir, bazı model ve boyut kısıtlamaları geçerlidir. Teknik özellikler 
bildirimde bulunmayan bir şekilde değiştirilebilir. En son bilgiler için Codonics temsilcinize başvurun. Telif Hakkı © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A 


