
Codonics directvista®  kvikmynd skilar betri gæðum 

myndir í kostnaðarsparnaði array af stærðum 

Codonics Film 
" Gæðin eru yfirburðir í hefðbundnu kvikmyndahugmyndaefni 
við vorum áður með. " 
A. Joseph Borelli, M.D., MRI á Belfair-Bluffton, SC 

• Alveg Stafrænn, okkar einstaka beina hitatækni 
nær myndgæði betur eða jafnt og "Laser Quality" 
• Þægileg þurrprentun útilokar þörfina fyrir pípulagnir, 
sérstakar loftræsingar-og sitrkröfur 
• 14 "x 36" og 14 "x 51" löng filma fyrir stafrænt saumuð 

sannar myndir á einni samfelldri kvikmynd 

• Margar stærðir kvikmynda gera þér kleift að lækka filmukostnað með því að prenta 

á hagkvæmustu stærð fyrir umsókn þína 
 

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®  greiningu 

Blár og bjartur filmur 
Codonics einkaleyfi hugsanlegur tækni framleiðsla betri 
greiningar þurrfilmu með ósamþykkt myndgæði. 
Myndin okkar er kjörin lausn fyrir kröfuharða 

læknisfræðilegar harðritunarumsóknir. Alveg að útrýma 

bil á milli lína með því að framörva filmuna í sléttum 

hreyfifærni, er greiningarúttakið nákvæmt og samræmt. 
Myndin okkar er fáanleg í 14 "x 17", 11 "x14" og 8 "x 10", 



gefa notandanum kost á að kvarða myndina á 

viðeigandi filmustærð, sem gefur kost á að prenta á 

lægri kostnaði. Plus, okkar Exclusive 14 "x 36" og 14 "x 51" 

Long Film veitir sérhæfða bæklunarskurðaðgerð  með 

"Digitally saumuð" true-Size myndir fyrir löng bein 

og hryggskekkju rannsóknir á einni samfelldri kvikmynd. 
Treysta á Codonics til að skila áreiðanlegum, samræmdum 

myndir með hæstu gæðum mögulegar. 
 

 
Í þúsundum hlið við hlið samanburðar, stjórn Certified geislafræðingar 
Ekki var hægt að segja muninn á myndum sem prentaðar voru á codonics getur 
frá þeim sem prentuð eru á dýrari leysiefni. Codonics einkaleyfi 
Imaging tækni framleiðsla greiningu kvikmynd ná ójöfnuð 

fjölhæfni og myndgæði. 
 

 
 
Hefðbundin varma lágmark-kostnaður leysir hár kostnaður leysir         codonics "engin Pixel" 

Eyður = artifacts eyður = artifacts engin eyður engin eyður           dynamic miðla flutningskerfi (dmts) 
Aööúúææöúæ  codonics hugmyndavélar til að prenta á 
meðan Fjölmiðlar  framfarir í sléttri hreyfingu útrýma  plássi 
milli lína. 

Upplýsingar: 
• Samhæft við sjóndeildarhring og 

og NP/EP Multi-Media getur 
• Samfelldur tón grátóna flutningur 
• Dmin  < 0,10 OD,  dmax  > 3,00 OD 

hleypir 
• Þykkt ~ 0,2 mm 

Fáanlegar stærðir: 
Myndlíkingar Horizon 
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 Hugmyndavélar 
8"x10"  (20  x 25 cm) 
11 "x14" 

8 "x10" 

 
17991 englewood drif 
Middleburg Heights, OH 44130 USA 

(440) 243-1198 

(440) 243-1334 Fax 

Netfang info@codonics.com 

www.codonics.com 
® 

900-309-001 Rev C 

 

Nánari upplýsingar hafa samband við Snyrtifræðinga á 

800-444-1198 eða 440-243-1198 og biðja um 

Söludeild miðilsins okkar. 
Hafa skal samband við fulltrúa Kódonics fyrir skilgreiningar líkans og framboð á miðli. Directvista  kvikmynd er fáanleg til notkunar 
í flestum Codonics ímyndunum eiga sumir líkan og stærðartakmarkanir við. Upplýsingar eru háðar breytingum án fyrirvara. 
Hafðu samband við fulltrúa Codonics fyrir nýjustu upplýsingar. Höfundarréttur © 2005-2006 Codonics, Inc. 

 

 


