ifilm CReator
Prehľad
iFilm Creator ponúka tlač RTG snímok vynikajúcej kvality, vhodné pre CR,
DR či iné spôsoby zobrazení. Vysoká rýchlosť spracovania snímok,
zosieťovanie a zaraďovanie je štandardom.

Medicínske RTG filmy DVB

14 x 17 in • 35 x 43 cm
8 x 10 in • 20 x 25 cm

Špecifikácie
Technológia tlače:

Priama tepelná ( suchá, pre denné svetlo bezpečná prevádzka)

Priestorové rozlíšenie:
Výkon:

320 DPII(12.6 pixelov/mm)
Až do 100 filmov/hod.

Pohotovostný čas:

5 minút (pripravený na tlač od vypnutia)

Rozlíšenie kontrastu šedej škály:12 bitov (4096)
Jeden zásobník, 100 listov
Vstup médií
Jeden prijímací zásobník, kapacita 50 listov
Výstup médií
Rozmery médií:
14" x 17" iFilm DVB
8" x 10" iFilm DVB
>3.10 s iFilmom DVB
Dmax:
>20 rokov s iFilmom DVB,pri dodržaní podmienok skladovania pre predĺženú
Archivácia:
životnosť (ANSI)
USA a medzinárodné
Stanovené a/alebo predložené pre viaceré krajiny
medicínske zhody:
Všetky média sú balené vo výrobnom závode, zapečatené, jednorazové kazety
Zásobné kazety:
štandard: 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45), Serial Diagnostic Port, Serial Console
Rozhranie:
Sieťové protokoly:

štandard: DICOM (do 24 súčasných spojení) Windows sieťová tlač, FTP,LPR

Formáty snímok:

štandard: TIFF,GIF,PCX, BMP,PGM,PNG,PPM,XWD,JPEG,SGI(RGB),
Sun Raster, Targa
PostScriptTM kompatibilita

Voliteľné:
Kvalita zobrazenia:
Kontrola zobrazenia:
Kontrola fólie:

Automatická kalibrácia pomocou zabudovaného denzitometra
Gama, kontrast, polarita, rotácia, zmena mierky, vyhladenie
Nastavenie denzity (Dmax),tabuľky vylepšenia (LUT), snímkové

varovania, popisky, krytie listu, farba rámu, výplň rámu, orezanie
Formátovanie listov:
Riadiaci panel:

1:1-1:81;Variabilné multi formátovanie (VMFTM), pevné multi formátovanie (FMFTM)
Veľký podsvietený LCD displej, indikátory stavu, vrátane navigačných tlačidiel pre
pripojenie, upozornenie, chybu, napájanie a menu

Procesor:

Intel

Pamäť:

256MB RAM
20GB (18GB k dispozícii pre zaraďovanie)

Hard Disk:
Vymeniteľný disk:
Inteligentná karta:
Napájanie:
Tepelné emisie:
Hmotnosť:
Rozmery motora:
Prostredie

1OOMB ZIPTM Disk pre softvér na upgrade
32 kB pre uchovanie konfiguračných údajov
Univerzálny vstup100·120/230V-50/60 Hz, 600W tlač, 150W voľných
Maximum 600W,2,050 BTUs/hr. pri tlači,150W,512 BTUs/hr. voľných
66 lbs (30 kg)
14,5" (37 cm) H, 20.5" (52cm) W, 24" (61cm) L
Prevádzková teplota:15-30C
Skladovanie: -22,2 - 50.6oC
Prevádzková vlhkosť :10-70% R.H.(nekondenzujúca)
Fax

