DRYVIEW
Drukarka laserowa 6800

¸atwe i wydajne naÊwietlanie!

Drukarka laserowa

DRYVIEW 6800

WydajnoÊç. Wysoka jakoÊç. ¸atwoÊç u˝ytkowania.
Drukarka laserowa KODAK DRYVIEW 6800 oferuje du˝à wydajnoÊç i najwy˝szà jakoÊç obrazów, wymagane w diagnostyce, wspó∏dzieleniu obrazów i archiwizacji klisz. Instalacja,
konserwacja i u˝ytkowanie sà bardzo proste, a naÊwietlane typy badania obejmujà
radiografi´ komputerowà i pe∏noobrazowà mammografi´ cyfrowà.
Ta szybka drukarka laserowa jest w stanie naÊwietliç maksymalnie 200 klisz w ciàgu
godziny przy zachowaniu du˝ej rozdzielczoÊci 650 ppi, niezale˝nie od rozmiaru kliszy.
Trzy szuflady pozwalajà na umieszczenie klisz o pi´ciu rozmiarach w przypadku
naÊwietlania na ˝àdanie, a opcjonalny sorter z pi´cioma tacami umo˝liwia proste
uzyskiwanie filmów wed∏ug typu badania. Niewielkie rozmiary u∏atwiajà umieszczenie
drukarki w ka˝dym pomieszczeniu.
Intuicyjny interfejs u˝ytkownika w j´zyku polskim zawiera wbudowane filmy instrukta˝owe
oraz przycisk pomocy, umo˝liwiajàcy uzyskanie odpowiedzi na pytania zwiàzane
z obs∏ugà urzàdzenia. Nie trzeba codziennie lub co tydzieƒ czyÊciç g∏owic naÊwietlajàcych
ani wa∏ków. Us∏ugi zdalnego zarzàdzania CARESTREAM proaktywnie informujà
u˝ytkowników o potencjalnej potrzebie serwisowania.
CARESTREAM HEALTH to wiodàca firma w bran˝y naÊwietlania medycznego. Drukarka laserowa DRYVIEW 6800
jest wszechstronna i przyst´pna cenowo, a zastosowana w niej technologia jest sprawdzona i pozwala
na uzyskiwanie wysokiej jakoÊci wyników, szybko,
∏atwo i niezawodnie.

Niezrównana jakoÊç obrazu
Ka˝de zdj´cie, niezale˝nie od rozmiaru kliszy, jest naÊwietlane w wysokiej rozdzielczoÊci 650 ppi, dzi´ki czemu
spe∏nia wymagania przestrzenne mammografii cyfrowej.
Automatyczna kontrola jakoÊci obrazu (Automatic Image
Quality Control – AIQC) u˝ywa wbudowanego densytometru, aby zapewniç sta∏à jakoÊç kolejnych zdj´ç. Mo˝na jà
skonfigurowaç w zale˝noÊci od potrzeb u˝ytkownika.

SzybkoÊç dzia∏ania
Czas do uzyskania pierwszego obrazu – zaledwie 60 s.

Minimalizacja potrzeb obs∏ugi
Nie trzeba codziennie lub co tydzieƒ czyÊciç g∏owic
naÊwietlajàcych ani wa∏ków.

Du˝e mo˝liwoÊci naÊwietlania
NaÊwietlanie z CR, DR, CT, MR, US, NM, PACS,
fluoroskopii cyfrowej, pe∏noobrazowej mammografii
cyfrowej (FFDM) i innych obrazów w skali szaroÊci.
Obs∏uga ró˝nych typów badaƒ wymagajàca szybkiego
dost´pu do danych pacjenta.
Idealne do naÊwietlania CR.

Liczba klisz na godzin´ – maksymalnie 200.

Dost´pne rozmiary klisz
Mo˝liwoÊç naÊwietlania na kliszach o pi´ciu rozmiarach: 20 x 25 cm (8 x 10”), 25 x 30 cm (10 x 12”),
35 x 35 cm (14 x 14”), 35 x 43 cm (14 x 17 „),
a tak˝e 28 x 35 cm (11 x 14”), idealne dla radiografii
komputerowej i cyfrowej.
Trzy szuflady drukarki umo˝liwiajà w∏o˝enie nawet pi´ciu klisz
o dowolnych rozmiarach w celu naÊwietlania na ˝àdanie.

¸atwoÊç obs∏ugi
Interfejs u˝ytkownika obs∏ugiwany z poziomu ekranu
dotykowego, dost´pny w wielu j´zykach, wraz z instrukta˝owym filmem wideo upraszcza instalacj´, obs∏ug´
i szkolenie u˝ytkowników.
Kasety z kliszami mo˝na ∏atwo ∏adowaç bez potrzeby
zaciemniania pomieszczenia. W ka˝dej kasecie mieÊci si´ 125
klisz, co minimalizuje koniecznoÊç cz´stego ∏adowania.
Opcjonalny sorter z pi´cioma tacami montowany na górze
urzàdzenia u∏atwia dost´p do wymaganych klisz, wed∏ug
typu badania.

Uproszczona instalacja
Podr´cznik instalacji w postaci filmu wideo, dost´pny przez
interfejs u˝ytkownika, prezentuje zrozumia∏e, szczegó∏owe
instrukcje.
Oszcz´dzajàca miejsce, ergonomiczna konstrukcja u∏atwia
instalacj´ w ró˝nych pomieszczeniach placówki.

NaÊwietlanie w mammografii
NaÊwietlanie zdj´ç o wysokiej jakoÊci z mammograficznych
systemów CR i FFDM.
Obs∏uga kliszy mammograficznej do naÊwietlaƒ
laserowych KODAK DRYVIEW.

Monitorowanie przez Internet
Us∏ugi zdalnego zarzàdzania CARESTREAM proaktywnie
monitorujà status drukarki przez Internet, co pozwala
na szybszà reakcj´ serwisu.
Zarówno CARESTREAM HEALTH, jak i u˝ytkownik sà powiadamiani, czy jest konieczna obs∏uga serwisowa w celu
zachowania wydajnoÊci i niezawodnej pracy systemu.

Na CARESTREAM HEALTH mo˝na liczyç
Drukarki laserowe DRYVIEW zapewniajà znakomità
wydajnoÊç i sta∏e zadowolenie klientów.
Drukarki laserowe DRYVIEW oferujà du˝e mo˝liwoÊci
∏àczenia w sieç, nadzwyczajnà jakoÊç obrazów i wysokà
niezawodnoÊç.
Grupa ponad 1 700 ekspertów CARESTREAM HEALTH Êwiadczy
us∏ugi i pomoc na Êwiatowym poziomie.

Dane techniczne produktu
Opis
Drukarka laserowa KODAK DRYVIEW 6800

Technologia
Fototermograficzna (suchy laser)

JakoÊç obrazowania
laserowego DRYVIEW

Dost´pne rozmiary klisz

Wymiary/waga

Do ka˝dej z trzech szuflad mo˝na za∏adowaç
dowolny z nast´pujàcych rozmiarów:
35 x 43 cm (14 x 17”)
35 x 35 cm (14 x 14”)
28 x 35 cm (11 x 14”)
25 x 30 cm (10 x 12”)
20 x 25 cm (8 x 10”)

Zasilanie

Opcjonalny sorter klisz

Technologia laserowa
650 pikseli na cal, plamka 39 mikronów
architektura o g∏´bi 14 bitów na piksel

WydajnoÊç
Maksymalnie 200 klisz na godzin´
Czas do uzyskania pierwszego obrazu: 60 s.

Klisza do obrazowania
laserowego DRYVIEW
Mo˝liwoÊç stosowania dowolnej kliszy do
obrazowania laserowego DRYVIEW w ka˝dej
naÊwietlarce laserowej DRYVIEW
Niebieskie lub przezroczyste pod∏o˝e poliestrowe o gruboÊci 0,007 cala
¸adowanie kaset przy Êwietle dziennym
Kasety o pojemnoÊci 125 klisz
Trwa∏oÊç przechowywanej kliszy ponad 100
lat (onkologia, mammografia, pediatria itp.)
NaÊwietlone obrazy o standardowej g´stoÊci
optycznej D-max 3,3

Klisza do laserowego
obrazowania mammograficznego
NaÊwietlone obrazy do D-max 3,60
(w niektórych krajach do 4,0)
Dost´pne rozmiary: 20 x 25 cm (8 x 10”),
25 x 30 cm (10 x 12”), 28 x 35 cm (11 x 14”)
¸adowanie kaset przy Êwietle dziennym
Kasety o pojemnoÊci 125 klisz
Trwa∏oÊç przechowywanej kliszy ponad 100 lat

WysokoÊç: 114,6 cm (45,1”)/148,8 cm
(58,6”) z sorterem
SzerokoÊç: 73,7 cm (29”)
G∏´bokoÊç: 63,5 cm (25”)
Waga: 254 kg (560 lbs)/274 kg (605 lbs)
z sorterem

Zasilanie uniwersalne
~100-240 V; 50/60 Hz, maks. 15 A

Sorter z 5 tacami, ka˝da na 50 klisz

Automatyczna kontrola jakoÊci
obrazu (AIQC)

Ârodowisko dzia∏ania
Temperatura: 15-35°C (59-95°F)
WilgotnoÊç: 20-80% wilgotnoÊci wzgl´dnej
bez kondensacji
Pole magnetyczne: < 50 Gausów
WysokoÊç n.p.m.: od -30 do 2 500 m
(od -100 do 8 000 ft)

Konfigurowana przez u˝ytkownika
Zapewnia niezmiennoÊç jakoÊci obrazu
na ka˝dej kolejnej kliszy

¸àcznoÊç sieciowa
Zintegrowany interfejs DICOM obs∏uguje
naÊwietlanie wed∏ug typów badaƒ DICOM
Mo˝na pod∏àczyç typy badaƒ inne ni˝ DICOM
za pomocà mened˝erów ∏àczenia obrazów
medycznych PACS

¸àcznoÊç sieciowa
Po∏àczenie drukarki przez
Ethernet 10/100/1000
Base T (z obs∏ugà Jumbo Frame)
Po∏àczenie przez kabel UTP kat. 5 zakoƒczony wtyczkà RJ-45

Obs∏uga klas DICOM SOP*
Klasa Meta SOP podstawowego zarzàdzania
naÊwietlaniem w skali szaroÊci
Klasa Meta SOP zarzàdzania naÊwietlaniem
w kolorze
Klasa prezentacji LUT SOP
Klasa SOP podstawowego pola adnotacji
Klasa SOP weryfikacji

Wp∏yw na otoczenie
Rozpraszanie ciep∏a: maks.
4 800 BTU/godz.
Obcià˝enie pod∏o˝a: masa 255 kg
(560 lb), 586 kg/m2 (120 lb/sq ft)

Interfejs u˝ytkownika
WyÊwietlacz z panelem dotykowym, s∏u˝àcy do:
Instalacji i dodatkowych po∏àczeƒ
typów badaƒ
Optymalizacji jakoÊci obrazów
Szkolenia u˝ytkownika i przekazywania
instrukcji obs∏ugi
Rozwiàzywania problemów i dzia∏aƒ
naprawczych
Obs∏ugiwane j´zyki: uproszczony chiƒski,
angielski, japoƒski, koreaƒski, francuski,
niemiecki, w∏oski, hiszpaƒski, portugalski,
turecki, rosyjski, polski

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje o drukarkach laserowych KODAK DRYVIEW i innych
cyfrowych produktach CARESTREAM HEALTH mo˝na uzyskaç u przedstawiciela
firmy CARESTREAM HEALTH lub Skamex.
Dystrybutor w Polsce:

Carestream Health, Inc.
150 Verona Street
Rochester, NY 14608

www.skamex.com.pl

www.carestreamhealth.com

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Tel. +48 677 14 11 Fax +48 672 40 10

Carestream Health Poland Sp. z o.o.
ul. Wyczółki 40, 02-820 Warszawa
Tel. +48 22 465 55 71 Fax +48 22 465 55 72

Carestream Health Canada Company
6 Monogram Place
Suite 200
Toronto, Ontario M9R 0A1
KANADA
Nazwy „CARESTREAM”, „DIRECTVIEW” i „DRYVIEW” sà znakami towarowymi firmy
CARESTREAM HEALTH, Inc. Wykorzystanie znaku towarowego „KODAK” i oznaczeƒ
handlowych firmy KODAK wynika z umowy licencyjnej.

*OÊwiadczenie o zgodnoÊci z DICOM jest dost´pne pod adresem:
http://www.kodak.com/global/en/health/serviceAndSupport/dicom.jhtml

