Codonics DirectVista® Film kiváló minőséget biztosít
képek et egy költségtakarékos mérettömbben

Codonics Film
" A minőség jobb, mint a hagyományos filmkészítők
korábban használtuk."
A. Joseph Borelli, M.D., MRI, itt: Belfair -Bluffton, SC
• Teljesen digitális, egyedülálló közvetlen termikus technológiánk

jobb vagy egyenlő képminőséget ér el a "lézerminőséggel"
• A kényelmes száraz nyomtatás szükségtelenné teszi a vízvezetéket,
speciális szellőztetési és -elolási követelmények
• 14" x 36" és 14 "x 51" hosszú film digitálisan varrott
valódi méretű képek egy folyamatos filmen
• A többfilmméret lehetővé teszi a filmköltségek csökkentését a
a leggazdaságosabb méret az Ön alkalmazása
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35 x 130 cm

14" x36"
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28 x 35 cm

Codonics
DirectVista diagnosztikai
Kék és tiszta film
®

Codonics szabadalmaztatott képalkotó technológia kimenetek kiváló
diagnosztikai száraz film páratlan képminőséggel.
Filmünk ideális megoldás a legigényesebb
orvosi nyomtatott alkalmazások. Teljesen kiküszöböli
a sorok között, a film sima
a diagnosztikai kimenet pontos és konzisztens.
Filmünk 14"x 17", 11"x14" és 8"x 10",

lehetőséget adva a felhasználónak arra, hogy a képet a
megfelelő filmmérettel, alternatívát nyújtva a
alacsonyabb költséggel jár. Ráadásul exkluzív 14"x 36" és 14" x 51"
hosszú film speciális ortopédiai
"digitálisan varrott" valódi méretű képek a hosszú csont
és gerincferdülés tanulmányok egy folyamatos film.
A Codonics megbízható, konzisztens
a lehető legjobb minőségű képeket.
Több ezer egymás melletti összehasonlításban a testület hitelesített radiológusai
nem tudta megmondani a különbséget a codonikázisos képkészítőkre nyomtatott képek között
a drágább lézeres fényképekre nyomtatott aktoroktól. Codonics szabadalmaztatott
képalkotó technológia kimenetek diagnosztikai film elérése páratlan
sokoldalúság és a képminőség.

költségű lézer codonics "No Pixel"
=Műtermékek nincsenek hézagok dinamikus médiaátviteli rendszer (DMTS)

Hagyományos hő-olcsó lézer magas
Hézagok =Műhibák hézagai

Allows Codonics képkészítők nyomtatni, míg a média
előrehaladtával egy sima mozgás kiküszöböli

sorok között.
Előírások:
• Kompatibilis a Horizon és a
és NP/ EP multi-media rendszerezők
• Folyamatos tónusszürkeárnyalat-renderelés
• Dmin < 0,10 OD, Dmax > 3,00 OD
(átadó)
• Vastagság ~ 0,2 mm

Elérhető méretek:
Horizon-készítők
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-készítők
8"x10" ( 20

x 25 cm)

11"x14"
8"x10"
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További információkért forduljon a Codonics-hoz.
800-444-1198 vagy 440-243-1198 és kérjen
a média értékesítési osztályunk.
A modellkonfigurációk és a médiaelérhetőség miatt forduljon a Codonics képviselőjéhez. A DirectVista Film használható
a legtöbb Codonics képkészítőben bizonyos modell- és méretkorlátozások érvényesek. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
A legfrissebb információkért forduljon a Codonics képviselőjéhez. Szerzői jog © 2005-2006 Codonics, Inc.
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