Codonics DirectVista® филм осигурява превъзходно качество
изображения в набор от размери за спестяване на разходи

Кодоничен филм
" Качеството е по-високо от традиционните филмови
ние преди това използвахме".
А. Йосиф Борели, М.Д., ЯМР в Белфеър -Блъфтън, СС
• Напълно дигитална, нашата уникална директна термична технология

постига качество на изображението по-добре или равно на "качество на лазера"
• Удобният сух печат премахва нуждата от виК,
специални изисквания за вентилация и разполагане
• 14" x 36" и 14" x 51"дълго за дигитално зашити
изображения с истински размер на един непрекъснат
• Множеството размери на филмите ви позволяват да намалите разходите за филми,
като печатате
за най-икономичния размер за вашето приложение

8"x10"
20 x 25 см

14"x17"
(35 x 43 см)

14" x 51"
35 x 130 см

14" x36"
(35 x 92 см)

11" x14"
28 x 35 см

Кодоника ® диагностика
Син и ясен филм
Патентованата технология за изображения е патентована от Codonics
диагностичен сух филм с несравнимо качество на изображението.
Нашият филм е идеалното решение за най-взискателните
медицински приложения на хартиен носител. Напълно премахване
между линиите, като се изглади филма в

диагностичният изход е прецизен и последователен.
Нашият филм е на разположение в 14"x 17", 11"x14" и 8"x 10",
на потребителя възможност да мащабира изображението до
подходящ размер на филма, като се предостави алтернатива на
по-ниска цена. Плюс това, ексклузивните ни 14"x 36" и 14" x 51"
дълъг филм осигурява специализирани ортопеи с
"цифрово зашити" изображения с истински размер за дълга кост
проучвания за сколиоза върху един непрекъснат филм.
Разчитат на Codonics да предоставят надеждни,
изображения с възможно най-високо качество.
В хиляди сравнения, борда сертифицирани рентгенолози
не може да различи изображенията, отпечатани на изображения на Codonics
от тези, отпечатани върху по-скъпи лазерни образи. Патентована кодоника
технология за изображения извежда диагностичен филм, постигайки
гъвкавост и качество на изображението.

Традиционни термонискотарифни лазерни

лазерни лазери

Gaps = Пропуски в артефактите = Артефакти, без пропуски, не

с висока цена "No Pixel"
пропуски динамична транспортна система (DMTS)
Аllows Codonics образи за печат, докато медиите
напредват в плавно движение, което премахва
пространството между линиите.

Спецификации:
• Съвместим с хоризонта и
и nP/EP мултимедиини
• Непрекъснато тонарен рендиране на сивото
• Dmin < 0.10 OD, Dmax > 3.00 OD
-Не, не, не, не, не, не, не, не,
• Дебелина ~ 0.2mm

Налични размери:
Хоризонти
14"x 51" (35 x 130 cm)

x 92 cm)
14"x17" (35 x 43 cm)
11"x14" (28 x 35 cm)
8"x10" (20 x 25 cm)
14"x 36" (35

NP/EP образи
8"x10" (20

x 25 cm)

11"x14"
8"x10"
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За повече информация се свържете с
800-444-1198 или 440-243-1198 и поискайте
отдела за продажби на медии.
Свържете се с представител на Codonics за конфигурации на модели и наличност на мултимедия. DirectVista film е на разположение за употреба
при повечето колодонис, някои ограничения за модели и размери се прилагат. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
Свържете се с вашия представител на Codonics за най-актуална информация. Авторско© 2005-2006 Codonics, Inc.

