A Koko

Codonics harmaasävy
paperi
Vähennä paperikotuskustannuksia tinkimättä kuvanlaadusta
kohteleva Codonics ilman Antaa tehtäväksi Näköala® Harmaa
paperoida
"Paperin painaminen on siunaus radiologialle, ei ainoastaan mediahintojen alentamisessa vaan myös
merkittävien säästöjen
työnkulkuun ja muihin ohjelmakustannuksiin."
John C. Litchney, MBA, RT, Clevelandin klinikan hallintovirkamies, alueradiologian laitos

"Tämä paperi-kuin media on huomattavasti edullisempi kuin elokuva ja tarjoaa monia etuja
loppukäyttäjälle."
Dr. David Stemerman, radiologi, Open High-Field MRI ja CT Westchester, NY

• Laadukkaat tulosteet murto-osalla filmin kustannuksista
• Kuvanlaatu on paljon parempi kuin laser- ja toimistotulostimet
• Ihanteellinen lääkäreiden ja potilaiden kuulemisiin
• Letter-koon ansiosta se mahtuu kätevästi viittaaviin

lääkärin raportti tai potilaan kaavio pikaopas
• Ei väriainetta, vahaa tai nauhoja, jotka koskaan korvaavat

Codonics DirectVista ®
Harmaasävypaperi
DirectVista® Grayscale Paper on nimenomaan luotu
lääketieteellisiin sovelluksiin. Tämä korkealaatuinen media
sopii erinomaisesti lääkäreille, jotka haluavat katsella
kuvia huoneen valossa ilman valolaatikkoa.
Vain Codonics imagers, DirectVista
Paperia on saatavana eri kokoisina, mukaan lukien
14 "x17" ja 11 "x 14", mikä säästää kustannuksia
vaihtoehtoja suurikokoisille kalvoille. Meidän Ja A4
kokotuloste sopii kätevästi kaavioon, jotta
kuva voi seurata potilaan ja lääkäreiden
helposti kääntää siihen, kuten huomata tai raportti.
DirectVista Paper tuottaa upeita harmaasävytulosteita
erinomainen kontrasti suhde. Ei ole väriainetta,
vahaa tai nauhaa vaihdettavaksi – aina. Se on ihanteellinen media
diagnostisia tih-, potilas- ja lähetteiden kopioita varten
sekä arkistointi.

Vähennä elokuvabudjettiasi DirectVista-paperilla.
14"x17"-paperin korvaaminen suurikokoisille kalvoille vähentää välittömästi
paperikopio maksaa 25 %, samalla kun avainkuvat asetetaan letter-kokoon
paperi lisää säästöjä jopa 65% yli elokuva!
DirectVista Grayscale Paper on raskas,
valokuva-paino pohja materiaali, joka kestää vettä ja
repimistä. Koska mustetta tai väriainetta ei ole, kuvat
eivät koskaan tahraa tai siirrä käsiin tai muihin
tulosteisiin.

Eritelmät:
• Yhteensopiva Horizonin ja
ja NP/ EP multi-media imagers
• Jatkuva sävy harmaasävyrenderöinti
• Dmin < 0,10 OD, Dmax > 2,00 OD
(heijastava)
• Paksuus ~ 0.2mm

Saatavilla olevat koot:
Horizon-kuvantajat
35 x 43 cm (14 x 17 tuumaa)
28 x 35 cm (11 x 14 tuumaa)
A ( 8,5 x 11")
A4 (210mm x 297mm) (210 mm x 297 mm)
NP/EP Imagers
A ( 8,5 x 11")
A4 (210mm x 297mm) (210 mm x 297 mm)
Lisätietoja codonics osoitteessa
800-444-1198 tai 440-243-1198 ja pyydä
mediamyyntiosastollemme.
* DirectVista Grayscale Paper on käytettävissä useimmissa Codonics imagers, jotkut malli-ja kokorajoitukset ovat voimassa. Tekniset tiedot ovat
voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ota yhteyttä Codonicsin edustajaan saadaksesi viimeisimmät tiedot. Copyright © 2007 Codonics, Inc.
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