Lieluma

Codonics pelēktoņu
papīrs
Samazināt cietās kopijas izmaksas, nezaudējot attēla kvalitāti
izmantojot codonics ekskluzīvi Direct Vista® pelēktoņu papīru
"Papīra druka ir par boon radiology, ne tikai samazinot mediju cenu, bet arī realizējot ievērojamus
ietaupījumus
darbplūsmā un citās izvēles izmaksās. "
John C. Litchney, MBA, RT, administrators Cleveland Clinic, departamenta reģionālās Radiology

"Šis papīrs līdzīgi mediji ir ievērojami pieejamākas nekā filmu un piedāvā daudzas priekšrocības, lai gala
lietotājam."
Dr David Stemerman, radiologs, atklātā augsta lauka MRI un CT no WESTCHESTER, NY

• Augstākās kvalitātes izdrukas par daļu no izmaksām, filmu
• Attēla kvalitāte ir daudz pārāka par lāzera un biroja printeriem
• Ideāli piemērots ārstiem un pacientu konsultācijām
• Vēstules lielums ļauj ērti ievietot atsauces

ārsta ziņojums vai pacienta diagramma ātrai atsaucei
• Nav tonera, vaska vai lentes, lai nekad aizstātu

Codonics DirectVista ®
Pelēktoņu papīru
Directvista® pelēktoņu papīrs ir īpaši veidots
medicīniskiem lietojumiem. Šo augstas kvalitātes mediju
ir ideāli piemērots tiem ārstiem, kuri izvēlas skatīt
attēlus telpā gaismas bez gaismas kastes.
Tikai Codonics imagers, Directvista
Papīrs ir pieejams dažādos izmēros, ieskaitot
14 "x17" un 11 "x 14", kas nodrošina izmaksu ietaupījumu
alternatīvas lielformāta plēves. Mūsu A un A4
izmēra izvade ērti iekļaujas diagrammā, lai
attēls var sekot pacientam un ārstiem
var viegli apvērst, lai tā, piemēram, piezīmi vai ziņojumu.
DirectVista papīrs ģenerē satriecošus pelēktoņu izdrukas
ar izcilu kontrasta attiecību. Nav tonera,
vasks vai lente, lai aizstātu-jebkad. Tā ir ideāla vide
diagnostikas pārskatīšanai, pacienta un ieteikuma kopijām
kā arī arhivēšanai.

Samaziniet filmas budžetu, izmantojot Directvista papīru.
Aizvietojot 14 "x17" papīru lielformāta filmai, nekavējoties samazina
jūsu dokumentālās kopijas izmaksas par 25%, bet novietojot galveno attēlu burtu izmērs
papīrs palielina ietaupījumu līdz 65% vairāk filmu!
DirectVista pelēktoņu papīram ir smags,
foto-svars bāzes materiāls, kas ir izturīgs pret ūdeni un
plīsumi. Tā kā nav tintes vai tonera, attēli nekad
uztriepes vai nodot uz rokas vai citas izdrukas.

Specifikācijas:
• Savietojams ar apvārsni un
un NP/EP Multi-Media sensori
• Nepārtraukta toņu pelēktoņu renderēšana
• DMin < 0,10 OD, DMax > 2,00 OD
atstarojoša
• Biezums ~ 0,2 mm

Pieejamie izmēri:
Horizon Imagers
14 "x17" (35 x 43 cm)
11 "x 14" (28 x 35 cm)
A (8,5 "x 11")
A4 (210mm x 297mm)
NP/EP Imagers
A (8,5 "x 11")
A4 (210mm x 297mm)
Plašāku informāciju lūdziet Codonics
800-444-1198 vai 440-243-1198 un lūdziet
mūsu mediju tirdzniecības departaments.
* Directvista pelēktoņu papīrs ir pieejams lietošanai vairumā codonics imagers, daži modeļa un lieluma ierobežojumi attiecas. Specifikācijas ir
var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Sazinieties ar Codonics pārstāvi, lai iegūtu jaunāko informāciju. Autortiesības © 2007 Codonics, Inc.
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