Rozmiar

Codonics Grayscale
Paper
Obniżenie kosztów wydruku bez utraty jakości obrazu
korzystanie z wyłącznej firmy Codonics Direct Vista® Paper w skali
szarości
"Drukowanie papieru jest dobrodziejstwem dla radiologii, nie tylko w obniżaniu cen mediów, ale także
poprzez realizację znacznych oszczędności
w przepływie pracy i innych miękkich kosztach."
John C. Litchney, MBA, RT, Administrator Kliniki Cleveland, Zakład Radiologii Regionalnej

"Ten papierowy nośnik jest znacznie tańszy niż film i oferuje użytkownikowi końcowemu wiele korzyści".
Dr David Stemerman, radiolog, Open High-Field MRI i CT z Westchester, NY

• Najwyższej jakości wydruki za ułamek kosztów folii
• Jakość obrazu jest znacznie lepsza od drukarek laserowych i biurowych
• Idealny do kierowania lekarzy i konsultacji z pacjentem
• Rozmiar litery pozwala wygodnie dopasować się do

raport lekarza lub wykres pacjenta do szybkiego odniesienia
• Brak tonera, wosku ani wstążek, które nigdy nie zastąpią

Codonics DirectVista ®
Papier w skali szarości
DirectVista® Grayscale Paper jest specjalnie stworzony
do zastosowań medycznych. Ten wysokiej jakości nośnik
jest idealny dla lekarzy kierujących, którzy wolą
obrazy w świetle pomieszczenia bez lekkiego pudełka.
Wyłącznie dla imagerów Codonics, DirectVista
Papier jest dostępny w różnych rozmiarach, w tym
14"x17" i 11"x 14", zapewniając oszczędność kosztów
alternatywy dla folii wielkoformatowych. Nasze A i A4
wyjście rozmiaru idealnie pasuje do wykresu, dzięki czemu
obraz może podążać za pacjentem i lekarzami
można łatwo odwrócić się do niego, jak notatka lub raport.
DirectVista Paper produkuje wspaniałe wydruki w skali szarości
z wybitnymi współczynnikami kontrastu. Nie ma tonera,
wosku lub wstążki do wymiany – kiedykolwiek. To idealne nośniki
do przeglądu diagnostycznego, pacjenta i kopii referencyjnych
jak również archiwizacji.

Zmniejsz budżet filmu dzięki directvista paper.
Zastąpienie papieru 14"x17" folią wielkoformatową natychmiast zmniejsza
koszt wydruku o 25%, podczas umieszczania kluczowych obrazów na rozmiarze litery
papier zwiększa oszczędności do 65% w stosunku do filmu!
DirectVista Grayscale Paper ma ciężki,
materiał bazowy o masie fotograficznej, który jest
odporny na wodę i łzawienie. Ponieważ nie ma tuszu ani
tonera, obrazy nigdy nie rozmazują ani nie przenoszą się
na dłonie ani inne wydruki.

Specyfikacje:
• Kompatybilny z Horizon i
i np/ EP multi-media imagers
• Ciągłe renderowanie w skali szarości
• Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.00 OD
(refleksyjne)
• Grubość ~ 0,2 mm

Dostępne rozmiary:
Imagery Horizon
14"x17" ( 35 x 43 cm)
11" x 14" ( 28 x 35 cm)
A ( 8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)
Imagery NP/EP
A ( 8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Codonics pod adresem
800-444-1198 lub 440-243-1198 i poproś o
w naszym Dziale Sprzedaży Mediów.
* DirectVista Grayscale Paper jest dostępny do użytku w większości imagerów Codonics, niektóre ograniczenia modelu i rozmiaru stosuje się. Specyfikacje są
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Aby uzyskać najnowsze informacje, skontaktuj się z przedstawicielem Codonics. Prawa autorskie © 2007 Codonics, Inc.
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