Drukarki DICOM
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Drukuj dokumentację medyczną w
kolorze o wysokiej rozdzielczości dzięki
zintegrowanym z DICOM drukarkom firmy OKI
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Łatwa integracja z
medycznymi urządzeniami
obrazującymi znakomita jakość
wydruku na potrzeby
branży medycznej
Firma OKI jest liderem pod względem innowacyjności
drukowania, dostarczając organizacjom urządzenia drukujące
w kolorze o wysokiej rozdzielczości bazujące na technologii
LED. Teraz zaawansowane technologicznie drukarki z naszej
oferty mogą być bezproblemowo zintegrowane z systemami
medycznymi przy użyciu wbudowanego oprogramowania
DICOM.

Zmniejsz koszty i zwiększ możliwości drukowania
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Konstrukcja tych modeli jest oparta na naszych sprawdzonych, uhonorowanych
nagrodami drukarkach, oferując identyczną niezawodność, prostotę
użytkowania, niski całkowity koszt posiadania, szeroki zakres
obsługiwanych nośników i wysoką jakość wydruku z dodatkowym
atutem w postaci wbudowanej technologii DICOM.
Dzięki integracji systemu, wykorzystaniu energooszczędnych
komponentów, standardowym materiałom eksploatacyjnym
i 3-letniemu wsparciu gwarancyjnemu na miejscu u klienta
ta unikalna oferta drukarek DICOM umożliwia uzyskanie
znaczących oszczędności w codziennym drukowaniu.
Zobacz wyraźniej dzięki OKI

MRI

Prześwietlanie
rentgenowskie

Drukarka OKI z
wbudowanym
interfejsem DICOM

Innowacja w tworzeniu dokumentacji medycznej i drukowaniu

Wyobraź sobie możliwości: drukuj skany MRI w kolorowym formacie A3, oferuj
przyszłym matkom skany ultradźwiękowe w formacie A4 i A3 oraz zachowuj ostre
i wyraźne obrazy pozadiagnostyczne w dokumentacji pacjentów, a to wszystko
za niewielką cenę. Zasadniczo, koszt jest taki sam jak w przypadku drukowania
standardowych dokumentów biurowych.

Nie musisz już dłużej korzystać z kosztownego druku na specjalistycznych
nośnikach i urządzeniach. Teraz możesz drukować dokumentację medyczną w
ekonomiczny sposób na standardowych formatach nośników w żywych kolorach o
dużej rozdzielczości i formacie nawet do A3+. Począwszy od wyników prześwietleń
(np. dentystyczne, weterynaryjne, szpitalne, kliniczne) po skanowania (np. MRI,
CT) i ultradźwięki, obrazy te mogą być teraz w łatwy sposób drukowane do celów
pozadiagnostycznych lub dostarczenia kopii dla pacjentów/klientów.

Opis

Rekomendowane zastosowania

Możliwość jednoczesnego
zastosowania drukarki
Rekomendowany nakład
wydruków DICOM
Pojemność papieru
z opcjonalnymi podajnikami
Wymiary
(wys. x szer. x głęb.)

Tomografia
komputerowa

C610 DM

C711 DM

C831 DM

C910 DM

Drukarka DICOM kolor/
mono, formatu A4

Drukarka DICOM kolor/
mono, formatu A4
Medycyna nuklearna,
tomografia
komputerowa,
rezonans magnetyczny,
ultradźwięki,
prześwietlenia
rentgenowskie

Drukarka DICOM kolor/
mono, formatu A4/A3

Drukarka DICOM kolor/
mono, formatu A4/A3
Medycyna nuklearna,
tomografia
komputerowa,
rezonans magnetyczny,
ultradźwięki,
prześwietlenia
rentgenowskie
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Do 600 stron/
miesiąc
300 + 100
1,460

Do 1200 stron/
miesiąc
530 + 100
1,690

Do 1100 stron/
miesiąc
300 + 100
1,990

Do 2800 stron/
miesiąc
530 + 230
2,880

340 x 435 x 546mm

389 x 435 x 546mm

360 x 449 x 552mm

471 x 654,5 x 623mm

Medycyna nuklearna,
ultradźwięki

Dzięki bezpośredniej komunikacji z medycznymi
urządzeniami obrazującymi, drukarki serii DICOM
firmy OKI umożliwiają drukowanie wysokiej jakości
monochromatycznych i kolorowych obrazów w wysokiej
rozdzielczości na cele pozadiagnostyczne na różnych
rodzajach nośników, m.in. standardowy papier i folia.

Urządzenia firmy OKI umożliwiają znaczące zmniejszenie
kosztów drukowania w porównaniu z tradycyjnymi
niezintegrowanymi technologiami drukowania DICOM, a w konsekwencji
zmianę podejścia kierownictwa placówek medycznych do zagadnienia
drukowania.

Jest to pierwsza taka technologia druku cyfrowego, łącząca efektywność
ekonomiczną i wysoką jakość wydruku drukarki LED z wbudowanym
oprogramowaniem DICOM, umożliwiająca bezpośrednie drukowanie ze sprzętu
medycznego bez użycia oprogramowania przetwarzającego lub zewnętrznych
serwerów drukowania.

Models at
a Glance

Drukarki DICOM w ofercie firmy OKI są nie tylko doskonałe do drukowania
dokumentacji medycznej, ale mogą być również stosowane w standardowym
druku biurowym, począwszy od formularzy i listów do pacjentów po raporty
medyczne, stanowiąc rozwiązanie w postaci jednego urządzenia spełniającego
wszystkie wymogi organizacji oraz zmniejszając ilość używanych urządzeń i
materiałów eksploatacyjnych.

Medycyna nuklearna,
tomografia
komputerowa,
rezonans magnetyczny,
ultradźwięki

Ultradźwięki

Zestawienie korzyści
•
•
•
•
•
•
•

Drukarki w pełni zintegrowane z DICOM
Wysoka jakość pozadiagnostycznego druku w czerni i kolorze
Brak wymogu dodatkowego oprogramowania i serwera druku
Niezwykła jakość i jednolitość obrazu
Format A4 i A3, papier i folia
Łatwa w obsłudze i niezawodna technologia uhonorowana nagrodami
Zastosowanie w drukowaniu zarówno dokumentacji medycznej, jak i biurowej
umożliwia zmniejszenie liczby urządzeń i kosztów materiałów eksploatacyjnych
• 3-letnia gwarancja na miejscu u klienta (produkt musi być zarejestrowany w
terminie 30 dni od daty zakupu)

Ultrasonografia
Skan MRI
Tomografia komputerowa

Prześwietlanie rentgenowskie

Specjaliści w dziedzinie druku biznesowego
OKI to globalna marka business-to-business oddana tworzeniu efektywnych kosztowo, profesjonalnych
rozwiązań w dziedzinie druku biurowego, projektowanych z myślą o zwiększaniu wydajności firm i
usprawnianiu środowiska ich pracy. Jako pionierzy innowacyjnych technologii druku, takich jak cyfrowa
technologia LED czy High Definition Colour, oferujemy paletę nagradzanych produktów i rozwiązań, które
zapewniają firmom możliwość uzyskania wysokiej jakości drukowanych dokumentów, przy zachowaniu
rozsądnego poziomu wydatków.
Firma OKI oferuje pełen wybór kolorowych i czarno-białych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych o
wszechstronnych możliwościach obsługi nośników A3 i A4, przeznaczonych dla grup roboczych i różnej
wielkości firm. Ofertę naszych rozwiązań uzupełniają faksy, drukarki do druku etykiet oraz drukarki
igłowe. Najlepsze w swojej klasie produkty zaprojektowano w taki sposób, aby były intuicyjne w obsłudze i
ułatwiały pracę biurową.
Z myślą o środowisku naturalnym
W ramach realizacji postanowień
Kodeksu Postępowania grupy OKI, firma
OKI dokłada wszelkich starań, aby dostarczane
przez nią produkty były przyjazne dla środowiska
naturalnego:
■	Nasze

produkty są projektowane i wytwarzane z
myślą o ograniczeniu negatywnego wpływu na
środowisko.
Jednym z naszych strategicznych celów jest
zwiększanie liczby urządzeń i materiałów 		
eksploatacyjnych uzyskiwanych w procesie 		
recyklingu.
Czujemy się odpowiedzialni za prowadzenie
naszej działalności z pełnym poszanowaniem
dla środowiska naturalnego oraz działań na
rzecz jego ochrony podejmowanych przez
lokalne społeczności.

■

■
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Symbol zielonego liścia umieszczony na wszystkich
produktach i opakowaniach OKI odzwierciedla
nasze pełne zaangażowanie w inicjatywę zbierania
i przetwarzania odpadów dla dobra środowiska
naturalnego.
Wyjątkowa 3-letnia gwarancja
z serwisem on-site

High Definition Color
Technologia High Definition Color
to unikalne połączenie rozwiązań
sprzętowych i oprogramowania firmy OKI.
Połączenie to pozwala uzyskać niezrównaną jakość
drukowania w kolorze – łatwo, inteligentnie i z
doskonałymi rezultatami.

Doskonałe kolory to znak
rozpoznawczy OKI
Dwadzieścia lat technologii LED
Firma OKI była pionierem w
opracowywaniu ponad 20 lat temu cyfrowej
technologii LED do drukarek. To nowatorskie
rozwiązanie umożliwia drukowanie z jakością
High Definition, zapewniając dokładne, niezwykle
sugestywne wydruki.Dzięki cyfrowej technologii
LED nasze drukarki są kompaktowe, przyjazne dla
środowiska i energooszczędne. Do ich produkcji
wykorzystujemy znacznie mniej surowców i
zużywamy przy tym mniej energii. Głowice
drukujące LED nie zawierają żadnych ruchomych
elementów, dzięki czemu drukarki LED są
wytrzymałe i niezwykle niezawodne.
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Nasze urządzenia są wytwarzane
zgodnie z najwyższymi standardami jakości
i technologii, co potwierdzają niezależne
testy. Jesteśmy na tyle pewni wysokiej jakości
naszych produktów, że oferujemy przedłużenie
standardowej gwarancji do 3 lat – bez żadnych
dodatkowych opłat! Aby skorzystać z tej wyjątkowej
oferty, po prostu zarejestruj produkt w przeciągu
30 dni od daty jego zakupu. Zapewniane w całości
przez firmę OKI! Więcej informacji można uzyskać
na stronie:
www.oki.com.pl/gwarancja
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