
Velikost 

Codonics Grayscale papír 
Snižte náklady na kopii bez obětování kvality obrazu 

použití Codonics exkluzivní Direct Vista®  Grayscale papír 
"Tisk papíru je přínosem pro radioologii, a to nejen při snižování ceny médií, ale také realizací 
významných úspor 
v pracovním postupu a dalších měkkých nákladech." 
John C. Litchney, MBA, RT, administrátor clevelandské kliniky, Katedra regionální radiologie 

"Tato papírová média jsou výrazně dostupnější než film a koncovým uživatelům nabízí mnoho výhod." 
Dr. David Stemerman, radiolog, Open High-Field MRI a CT z Westchesteru, NY 

 

 
 

• Vynikající kvalita tiskne za zlomek nákladů na film 

• Kvalita obrazu je mnohem lepší než laserové a kancelářské tiskárny 

• Ideální pro doporučení lékařů a konzultací s pacienty 

• Velikost písmen umožňuje pohodlně se vejít do 

lékaře nebo pacienta pro rychlou referenci 
• Žádný toner, vosk nebo stuhy, které by se nikdy nenahradily 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Codonics DirectVista   ® 

Papír ve stupních šedi 
DirectVista®  Grayscale papír je speciálně vytvořen 

pro lékařské aplikace. Tato vysoce kvalitní  média 

je ideální pro odkazující lékaře, kteří dávají přednost zobrazení 
obrázky v místnosti světlo bez světelného boxu. 

 
Exkluzivně pro snímky Codonics, DirectVista 

Papír je k dispozici v různých velikostech, včetně 

14"x17" a 11"x 14", které poskytují úsporu nákladů 

alternativy k velkoformátovému filmu. Naše A a A4 

velikost výstupu pohodlně zapadá do grafu tak, aby 

obraz může následovat pacienta a lékaře 

lze snadno překlopit na něj, jako je poznámka nebo zpráva. 

 
DirectVista Paper vytváří ohromující výtisky ve stupních šedi 
s vynikajícími kontrastními poměry. Neexistuje žádný toner, 
vosk nebo stuha nahradit - někdy. Je to ideální médium 

pro diagnostické hodnocení, pacienta a doporučení kopie 

stejně jako archivace. 
 

 
Snižte rozpočet filmu pomocí directvistaového  papíru. 
Nahrazení 14"x17" papír pro velkoformátové fólie okamžitě snižuje 

vaše tištěná cena o 25%, zatímco umístění klíčových obrázků na velikost písmen 

papír zvyšuje úspory až o 65% oproti filmu! 

 
DirectVista Grayscale Papír má těžký, 
fotohmotnostní základní materiál, který odolává vodě a 
trhání. Vzhledem k tomu, že není inkoust nebo toner, 
obrázky nikdy rozmazat  nebo přenést na ruce nebo jiné 
tisky. 

Specifikace: 
• Kompatibilní s Horizon a 

a multimediální obrazáry NP/ EP 

• Kontinuální tón vykreslování ve stupních šedi 
• Dmin  < 0,10 OD,  Dmax  > 2,00 OD 

(reflexní) 
• Tloušťka ~ 0,2 mm 

Dostupné velikosti: 
Snímky horizontu 

14"x17" ( 35 x 43 cm) 
11" x 14" ( 28 x 35 cm) 
A ( 8,5" x 11") 
A4 (210 mm x 297 mm) 
Snímky NP/EP 

A ( 8,5" x 11") 
A4 (210 mm x 297 mm) 

 
Pro více informací kontaktujte Codonics na adrese 

800-444-1198 nebo 440-243-1198 a požádat o 

naše hoprodej médií. 
* DirectVista  Grayscale papír je k dispozici pro použití ve většině snímků Codonics, některé model a velikost omezení platí. Specifikace jsou 

bez předchozího upozornění. Informace o tom vám poskytne zástupce společnosti Codonics. Autorská práva © roce 2007 Codonics, Inc. 
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