
Codonics directvista®  Film prináša vynikajúcu kvalitu 

obrázky v úsporných pole veľkostí 

Codonics film 
" Kvalita je lepšia ako tradičné filmové termokamery 

boli sme predtým používali. " 
A. Joseph Borelli, MD, MRI na belfair-Bluffton, SC 

• Úplne digitálna, Naša jedinečná priama tepelná technológia 

dosahuje kvalitu obrazu lepšie alebo rovné "laserovej kvalite" 
• Pohodlná suchá tlač eliminuje potrebu inštalatérske práce, 
špeciálne požiadavky na vetranie a umiestnenie 

• 14 "x 36" a 14 "x 51" dlhý film pre digitálne zošili 
True-size obrázky na jednom súvislom filme 

• Viac filmových veľkostí vám umožní znížiť náklady na film tlačou 

na najúspornejšiu veľkosť pre vašu aplikáciu 
 

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®  diagnostické 

Modrý a jasný film 
Codonics patentované zobrazovacie technológie výstupy Superior 
diagnostický suchý film s bezkonkurenčnou kvalitou obrazu. 
Náš film je ideálnym riešením pre najnáročnejšie 

lekárske hardcopy aplikácie. Úplne eliminovať 
priestor medzi riadkami tým, že postupuje film v hladký 

pohybu, diagnostický výstup je presný a konzistentný. 
Náš film je k dispozícii v 14 "x 17", 11 "x14" a 8 "x 10", 



dáva užívateľovi možnosť škáluje obraz na 

vhodnej veľkosti filmu, ktorá poskytuje alternatívu k tlači na 

nižšiu cenu. Plus, naše exkluzívne 14 "x 36" a 14 "x 51" 

dlhý film poskytuje špecializované ortopédia  s 
"digitálne šité" True-size obrazy pre dlhé kosti 
a skolióza štúdie na jeden kontinuálny film. 
Závisí od Codonics dodať spoľahlivé, konzistentné 

obraz s najvyššou možnou kvalitou. 
 

 
V tisícoch Side by Side porovnania, Rada certifikovaných rádiológov 

Nepodarilo sa povedať rozdiel medzi obrázkami vytlačenými na codonics termokamery 

od tých, vytlačené na drahšie laserové imagers. Codonics patentovaný 

zobrazovacie technológie výstupy diagnostický film dosiahnutie bezkonkurenčnú 

všestrannosť a kvalita obrazu. 
 

 
 

Tradičné termálne nízkonákladové laser high        Cost laser codonics "No pixel" 

Medzery = artefakty medzery = artefakty žiadne medzery žiadne medzery           dynamický mediálny Dopravný systém (dmts) 
Llows  codonics termokamery tlačiť, zatiaľ čo médiá  pokroky 
v hladký pohyb eliminuje  priestor medzi riadkami. 

Špecifikácie: 
• Kompatibilné s programom horizont a 

a NP/EP multi-mediálne termokamery 

• Nepretržité tónové vykresľovanie v odtieňoch sivej 
• Dmin  < 0,10 od,  DMax  > 3,00 od 

priepustné 

• Hrúbka ~ 0,2 mm 

Dostupné veľkosti: 
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 Imagers 
8"X10"  (20  x 25 cm) 
11 "x14" 

8 "X10" 

 
17991 Englewood Drive 

Middleburg Heights, OH 44130 USA 

(440) 243-1198 

(440) 243-1334 Fax 

Email info@codonics.com 
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® 
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Pre viac informácií kontaktujte Codonics na 

800-444-1198 alebo 440-243-1198 a požiadajte o 

Naše oddelenie predaja médií. 
Obráťte sa na zástupcu Codonics pre konfigurácie modelu a dostupnosť médií. Directvista  film je k dispozícii na použitie 

vo väčšine Codonics imagers, niektoré model a veľkosť obmedzenia platia. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 
Kontaktujte svojho zástupcu Codonics pre najnovšie informácie. Copyright © 2005-2006 Codonics, Inc. 

 

 


