A Boyutu

Codonics Grayscale Kağıt
Görüntü kalitesinden ödün vermeden basılı kopyalama maliyetlerini
azaltın
Gritonikler'e özel Direct Vista® Grayscale Paper kullanma
"Kağıt baskı radyoloji için bir nimet, sadece medya fiyat azaltılması değil, aynı zamanda önemli tasarruf
gerçekleştirerek
iş akışı ve diğer yumuşak maliyetler."
John C. Litchney, MBA, RT, Cleveland Kliniği, Bölgesel Radyoloji Bölümü Yöneticisi

"Bu kağıt gibi medya filmden çok daha uygun fiyatlı ve son kullanıcıya birçok avantaj sunuyor."
Dr David Stemerman, Radyolog, Açık Yüksek Alan MRI ve CT Westchester, NY

• Film maliyetinin çok küçük bir kısmında üstün kaliteli baskılar
• Görüntü kalitesi lazer ve ofis yazıcılarından çok daha üstündür
• Başvuran hekimler ve hasta konsültasyonları için idealdir
• Harf boyutu, bir atıfta bulunan içine rahatça sığmasını sağlar

hızlı başvuru için hekim raporu veya hastanın çizelgesi
• Hiçbir toner, balmumu veya şeritler hiç değiştirmek için

Codonics DirectVista ®
Gri tonlama Kağıt
DirectVista® Grayscale Kağıt özellikle oluşturulur
tıbbi uygulamalar için. Bu yüksek kaliteli medya
görmek isteyen hekimlere yönlendirmek için idealdir
bir ışık kutusu olmadan oda ışıkgörüntüleri.
Sadece Codonics görüntüleyicileri için, DirectVista
Kağıt, çeşitli boyutlarda mevcuttur,
14"x17" ve 11"x 14", maliyet tasarrufu sağlayan
büyük format film alternatifleri. Bizim A ve A4
boyut çıktısı bir grafiğe uygun şekilde sığar, böylece
görüntü hasta ve doktorlar takip edebilirsiniz
kolayca bir not veya rapor gibi, çevirebilirsiniz.
DirectVista Kağıt çarpıcı gri tonlama baskılar üretir
olağanüstü kontrast oranları ile. Toner yok.
balmumu veya kurdele değiştirmek için - hiç. İdeal medya.
tanısal inceleme, hasta ve sevk kopyaları için
yanı sıra arşivleme.

DirectVista Paper ile film bütçenizi azaltın.
Büyük format film için 14"x17" kağıt yerine hemen azaltır
harf boyutuna anahtar görüntüler yerleştirirken, basılı kopya maliyetiniz %25
kağıt film üzerinden% 65 tasarruf artırır!
DirectVista Grayscale Kağıt ağır,
suya ve yırtılmalara karşı dirençli fotoğraf ağırlıklı baz
malzeme. Mürekkep veya toner olmadığından,
görüntüler asla ellere veya diğer baskılara

bulaşmaz veya aktarılmaz.
Özellikler:
• Horizon ile uyumlu ve
ve NP/ EP multimedya görüntüleyicileri
• Sürekli ton gri tonlama işleme
• Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.00 OD
(yansıtıcı)
• Kalınlık ~ 0.2mm

Kullanılabilir Boyutlar:
Ufuk Görüntüleyicileri
14"x17" ( 35 x 43 cm)
11" x 14" ( 28 x 35 cm)
A ( 8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)
NP/EP Görüntüleyicileri
A ( 8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)
Daha fazla bilgi için Codonics ile iletişime geçin
800-444-1198 veya 440-243-1198 ve isteyin
Medya Satış Departmanımız.
* DirectVista Grayscale Kağıt en Codonics görüntüleyicileri kullanmak için kullanılabilir, bazı model ve boyut kısıtlamaları geçerlidir. Teknik özellikler
bildirimde bulunmayan bir şekilde değiştirilebilir. En son bilgiler için Codonics temsilcinize başvurun. Telif Hakkı © 2007 Codonics, Inc.
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