Размер на a

Кодонич на сивото
хартия
Намаляване на разходите за хартиен и хартиен носител, без
да се жертва качеството на изображението
използване на изключителната Codonics директно ® хартияза
нива на сивото
"Печатът на хартия е добър за рентгенологията, не само за намаляване на цената на
медиите, но и чрез реализиране на значителни икономии
работните процеси и други незадължителни разходи."
Джон Лични, MBA, RT, администратор за Клиника "Кливланд", Катедра по регионална рентгенология

"Тази хартиена медия е значително по-достъпна от фолиото и предлага много предимства
за крайния потребител."
Д-р Дейвид Стенерман, Диология, Ядрена радиологична връзка на открито и стт на Уестчестър, НЮ Йорк

• Отлично качество на печати тена на част от цената на фолиото
• Качеството на изображението е далеч по-високо от лазерните и офис принтери
• Идеален за лекари и консултации с пациенти
• Размер на писмото му позволява удобно да се вписва в
лекар или таблицата на пациента за бърз справка
• Няма тонери, восък или панделки, които никога не могат да бъдат

® Нанси
Хартия с нива на сивото
DirectVista® хартия с нива на сивото е специално създадена
за медицински приложения. Тази висококачествена медия
е идеален за лекари, които предпочитат да
светлина без светлинна кутия.
Изключително за кодоника, DirectVista
Хартията се предлага в различни размери, включително
14"x17" и 11"x 14", осигуряващи икономия на разходи
на широкоформатен филм. Нашите А и А4
размер се вписва удобно в графиката, така че
изображението може да следва пациента и лекарите
може лесно да се обърне към него, като бележка или доклад.
Хартията DirectVista произвежда зашеметяващи щампи в сивото
с изключително контрастни съотношения. Няма тонер,
восък или лента, която да замени – някога. Това е идеалната медия
за диагностичен преглед, копия на пациенти и
както и архивиране.

Намалете бюджета си за филми с хартия DirectVista.
Заместването на 14"x17" хартия за широкоформатен филм незабавно намалява
вашата цена на хартиен носител с 25%, като същевременно се поставят ключови изображения на
хартия увеличава спестяванията до 65% за филм!
Хартията с нива на сивото directVista има
фототегло основен материал, който се
противопоставя на вода и разкъсване. Тъй като
няма мастило или тонер, изображенията никога не
се размазват или прехвърлят върху ръце или други
отпечатъци.
Спецификации:
• Съвместим с хоризонта и
и nP/EP мултимедиини
• Непрекъснато тонарен рендиране на сивото
• Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.00 OD
(отразяващ)
• Дебелина ~ 0.2mm
Налични размери:

Хоризонти
14"x17" (35 x 43 cm)
11" x 14" (28 x 35 cm)
A (8.5"x 11")
A4 (210 мм x 297 мм)
NP/EP образи
A (8.5"x 11")
A4 (210 мм x 297 мм)
За повече информация се свържете с
800-444-1198 или 440-243-1198 и поискайте
отдела за продажби на медии.
* DirectVista е на разположение за използване в повечето колонични образи, някои ограничения за модела и размера са приложими. Спецификациите са
подлежат на промяна без предизвестие. Свържете се с вашия представител на Codonics за най-актуална информация. Авторско © 2007 Codonics, Inc.
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