
Codonics DirectVista®  filmas užtikrina aukščiausios kokybės 
vaizdus į sąnaudų taupymo masyvas dydžių 

Codonics filmas 
" Kokybė yra pranašesnė už tradicinius filmų vaizdo vaizdus 

mes anksčiau naudojome." 
A. Joseph Borelli, MD, MRT belfair -Bluffton, SC 

• Visiškai skaitmeninis, mūsų unikalus tiesioginis terminis technologija 

pasiekia vaizdo kokybę geriau arba lygus "lazerio kokybei" 

• Patogus sausas spausdinimas pašalina vandentiekio poreikį, 
specialūs vėdinimo ir sėdimo reikalavimai 
• 14 col. x 36" ir 14 col. x 51" ilgio filmas skaitmeniniu parašu 

true-size images on one continuous film tiesa dydžio vaizdus į vieną nepertraukiamo filmo 

• Keli filmų dydžiai leidžia sumažinti filmų išlaidas spausdinant 
apie ekonomiškiausią jūsų paraiškos dydį 

 

8"x10" 

20 x 25 cm 

14 col. x17" 
35 x 43 cm 

14 col. x 51 col. 
35 x 130 cm 

14 col. x 36 col. 
35 x 92 cm 

11 col. x14" 
28 x 35 cm 

 
 
 

Codonics 
DirectVista®  diagnostika 

Mėlyna ir aiški plėvelė 
Codonics patentuota vaizdo gavimo technologija išveda superior 
diagnostinė sausa plėvelė su neprilygstama vaizdo kokybe. 
Mūsų filmas yra idealus sprendimas reikliausių 

medicinines spausdintinės kopijos taikomąsias programas. Visiškai pašalinti 
tarp linijų, pasiekiant filmą sklandžiai 
diagnostinis išėjimas yra tikslus ir nuoseklus. 
Mūsų filmas yra 14"x 17",11"x14" ir 8"x 10", 



suteikiant vartotojui galimybę keisti vaizdą į 
tinkamo dydžio plėvelės dydį, suteikiant alternatyvą spausdinti 
mažesnėmis sąnaudomis. Be to, mūsų išskirtinis 14"x 36" ir 14 col. x 51" 

ilgą filmą teikia specializuotus ortopedinius   
"skaitmeniniu susiuvami" tikrojo dydžio vaizdai ilgam kaului 
skoliozės tyrimus su viena ištisine plėvele. 
Priklauso nuo codonikai teikti patikimą, nuoseklią 

vaizdus, kurių kokybė yra aukščiausios kokybės. 
 

 
Tūkstančiais vienas kito palyginimų, lenta sertifikuoti radiologai 
negalėjo pasakyti skirtumo tarp vaizdų, išspausdintų "Codonics" vaizdo 

iš tų, kurie spausdinami brangesnilazerio vaizdo. Patentuota kodonikai 
vaizdo gavimo technologija išveda diagnostinę plėvelę, kuri pasiekia neprilygstamą 

universalumą ir vaizdo kokybę. 
 

 
 
Tradiciniai terminiai pigių lazeriniai         brangioji lazeriniai codonics "No Pixel" 

Spragos = artefaktu spragos =Arfacts No Gaps          No Gaps Dynamic Media Transport System (DMTS) 

Llows  Codonics imagers spausdinti, o žiniasklaida  avansai 

sklandžiai judesio panaikinant erdvę tarp linijų. 

Specifikacijos: 
• Suderinamas su programa "Horizontas" ir 
ir NP/ EP daugialypės terpės vaizdo 

• Nuolatinis toninis pustonių atvaizdavimas 
• Dmin  < 0.10 OD,  Dmax  > 3.00 OD 

(transmissive) (transmissive) (Transmissive) (Trans 
• Storis ~ 0.2mm 

Galimi dydžiai: 
Horizon Imagers 

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 vaizdo įrašai 

8"x10" ( 20 x 25 cm) 

11"x14" 

8"x10" 
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Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į Codonics adresu 

800-444-1198 arba 440-243-1198 ir paprašykite 

mūsų Žiniasklaidos pardavimų departamentas. 
Dėl modelio konfigūracijų ir medijos pasiekiamumo kreipkitės į savo "Codonics" atstovą. DirectVista  Filmas yra skirtas naudoti 
daugelyje Codonics imagers, taikomi kai kurie modelio ir dydžio apribojimai. Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. 
Norėdami gauti naujausią informaciją, kreipkitės į savo Codonics atstovą. Autorinės teisės © 2005–2006 m. Codonics, Inc. 

 

 


