
Codonics directvista®  film annab hea kvaliteediga 

pildid kulude kokkuhoid massiivi suurused 

Codonics film 
" Kvaliteet on parem traditsiooniliste filmide kujutajatele 

me varem kasutasime. " 
A. Joseph Borelli, MD, MRI asutuses Belfair-Bluffton, SC 

• Täiesti digitaalne, meie ainulaadne otsene soojustehnoloogia 

saavutab kujutise kvaliteedi paremini või võrduvad "laserkvaliteediga" 
• Mugav kuiv trükkimine kõrvaldab vajaduse torustiku, 
spetsiaalsed ventilatsiooni-ja istumisnõuded 

• 14 "x 36" ja 14 "x 51" pikk film digitaalselt õmbu 

tegelik suurus pilte ühe pideva filmi 
• Mitu filmi suurused võimaldavad teil väiksemad filmikulud trükkides 
oma taotluse kõige ökonoomsem suurus 

 

8 "x10" 

20 x 25 cm 

14 "x17" 
35 x 43 cm 

14 "x 51" 
35 x 130 cm 

14 "x36" 
35 x 92 cm 

11 "x14" 
28 x 35 cm 

 
 
 

Codonics 
directvista®  diagnostika 

Sinine ja läbipaistev film 
Codonics patenteeritud pilditöötlustehnoloogia väljundid Superior 
diagnostika kuiva kile, millel on tasakaalustamata pildikvaliteet. 
Meie film on ideaalne lahendus kõige nõudlikumale 

meditsiinilise püsikoopiast rakendused. Täielikult kõrvaldada 

joonte vahelist ruumi, edendades filmi sujuvale 

on diagnostiline väljund täpne ja järjepidev. 
Meie film on saadaval 14 "x 17", 11 "x14" ja 8 "x 10", 



annab kasutajale võimaluse skaala pildi 
sobiv kile suurus, pakkudes alternatiivi trükis 

väiksema maksumusega. Plus, meie eksklusiivne 14 "x 36" ja 14 "x 51" 

pikk Film pakub spetsialiseeritud ortopeedia  koos 
"digitaalselt õmmeldud" tõelise suurusega pildid pika luu 

ja skolioosi uuringuid ühe pideva filmi puhul. 
Sõltuvad Codonics pakkuda usaldusväärset, järjepidevat 
parima kvaliteediga kujutisi. 
 

 
Tuhanded kõrvuti võrdlused, pardal sertifitseeritud radioloogid 

ei saa öelda erinevust piltidel, mis on trükitud Codonics imagers 

neist trükitud kallim laser kujutajatele. Codonics patenteeritud 

tehnoloogia väljundite diagnostika film, saavutades tasakaalustamata 

mitmekülgsus ja pildikvaliteet. 
 

 
 

Traditsiooniline Thermal madala hinnaga laser        High Cost laser codonics "ei Pixel" 

Lüngad = artefaktid lüngad = artefaktid lüngad          ei ole lüngad dünaamiline meedia transpordisüsteem (dmts) 

Oli  codonics imagers printida, kui meedia  edusammud 
sujuv liikumine kõrvaldada  ruumi ridade vahel. 

Spetsifikatsioonid: 
• Ühildub Horizon ja 

ja NP/EP multi-meedia imagers 
• Pidev tooni halliskaala renderdamine 

• DMIN  < 0,10 OD,  DMAX  > 3,00 OD 

täielikult 
• Paksus ~ 0,2 mm 

Saadaolevad suurused: 
Horizon Kujutajad 
14"x 51"  (35  x 130 cm) 
14"x 36"  (35  x 92 cm) 
14"x17"  (35  x 43 cm) 
11"x14"  (28  x 35 cm) 
8"x10"  (20  x 25 cm) 

NP/EP Kujutajad 
8"x10"  (20  x 25 cm) 
11 "x14" 

8 "x10" 
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Lisateabe saamiseks võtke ühendust Codonics 

800-444-1198 või 440-243-1198 ja küsige 

Meie Meediamüügi osakonnast. 
Võtke ühendust oma Codonics esindaja mudeli konfiguratsioonide ja meedia kättesaadavus. Directvista  film on saadaval kasutamiseks 

Enamikus Codonics ' i kujutajatele kehtivad mõned mudeli-ja suuruspiirangud. Spetsifikatsioone võidakse muuta ilma ette teatamata. 
Värskeima teabe saamiseks võtke ühendust oma Codonics ' i esindajaga. Autoriõigus © 2005-2006 Codonics, Inc. 

 

 


