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iQPRINT

Tipãrire de înaltã rezoluþie

Soluþia iQPRINT permite tipãrirea tuturor tipurilor de studii imagistice, color sau nuanþe
de gri, la o înaltã rezoluþie, pe hârtie ..

iQPRINT poate lucra atât în
configuraþie standard, cât ºi
personalizatã. Personalizarea este
foarte facilã ºi rapidã. Îndrumarea
asistatã permite utilizatorului
personalizarea modului de
imprimare, caracteristicilor de
imprimare, nodurilor DICOM sau a
parametrilor adiþionali. Tot
procesul de configurare dureazã
cel mult 5 minute.

... direct de pe o staþie de lucru sau
de pe orice dispozitiv DICOM
folosind o imprimantã PostScript.
Straturile existente pe imagine sunt
distribuite ºi tipãrite conform

Este posibil sã adaugãþi noi
profile de imprimare precum
ºi editarea unuia deja
definit. Configuraþii
complexe pot fi stabilite
manual.

Avantaje:
� Calitate ridicatã
� Cost redus
� Eliminarea chimicalelor
� Eliminarea costurilor

datorate filmelor
radiologice

Sfaturi utile sunt afiºate pentru selectarea
adecvatã a caracteristicii dorite.

Flux de lucru
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Caracteristici iQPRINT

COMUNICARE n Limitat la 5 noduri DICOM ºi un profil de calibrare

n Interfaþã DICOM print

IEªIRE n Conversia sarcinilor de tipãrit în format PostScript

n Conversia imaginilor nuanþate în gri în format de imprimare pe scalã
de gri

n Convesia imaginilor color în format de imprimare color

n Suport pentru orice tip de matrice de tipãrire

n Management al profilurilor de imprimare în nuanþe de gri ºi/sau color

n Suport pentru tipãrirea substraturilor

n Suport pentru tipãrirea adnotãrilor

n Corelarea formatelor de film radiologic cu formatul suportului de hârtie

n Personalizarea curbelor de imprimare în nuanþe de gri ºi/sau color

SISTEM DE OPERARE n Windows XP

n Wndows 7 Pro, 8 Pro, 10 Pro

CERTIFICARE n FDA (510K)

n CE

Caracteristici iQPRINT PRO
Suplimentar faþã de iQ PRINT

COMUNICARE n Numãr nelimita de noduri DICOM ºi profile de calibrare

C e r i n þ e   H a r d w a r e   º i   S o f t w a r e

M i n i m e R e c o m a n d a t e

OS Windows XP PRO SP3
Windows XP PRO SP3

Windows 7 Pro SP1

CPU Intel 5 Intel 7

RAM 1GB 2GB

HDD 20GB spaþiu liber 80GB spaþiu liber

Periferice
Imprimantã cu level II PostScript ºi port

TCP/IP sau imprimantã Windows vizibilã în

reþea

Imprimantã cu level II PostScript ºi port

TCP/IP sau imprimantã Windows vizibilã în

reþea (XEROX sau RICOH)
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PRODUSELE NOASTRE

NEVOILE DUMNEAVOASTRÃ
PENTRU

Sistem PACS cu facilitãþi complete la preþ convenabiliQ SYSTEM PACS

Sistem informatic destinat radiologiei medicaleiQ RIS

Monitoare dedicate imagisticii medicaleMedical Displays

Prima tabletă portabilă certificată DICOMMED TABTM




