DICOM Yazıcılar
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OKI’nin bütünleşik DICOM yazıcıları ile tıbbi
görüntülemelerinizi HD renk ile yazdırın
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Klinik görüntüleme
ekipmanlarınızla kolayca
entegre olur - sağlık
sektörü için rakipsiz
baskı kalitesi
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OKI baskı yeniliklerinde liderdir, organizasyonlara dijital LED
teknolojisini kullanan Yüksek Çözünürlüklü renkli yazıcılar
sağlamaktadır ve şimdi sofistike yazıcı serilerimiz DICOM
kullanan klinik sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre
olmaktadır.
Tıbbi görüntüleme ve baskı konusunda bir ilk

MRI Tarama
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Bu, uygun maliyet ile gömülü DICOM yazılımına sahip LED
yazıcının yüksek kaliteli çıktısını birleştiren ilk dijital yazıcı
teknolojisidir, dönüştürücü yazılım veya harici yazdırma
sunucuları kullanmadan doğrudan tıbbi ekipmandan yazdırma
yapabilmenizi sağlar.
Artık özel baskı ortamı ve cihazlarda pahalı baskılar almanıza gerek yok. Artık
tıbbi görüntülemelerinizi standart baskı ortamlarına canlı, Yüksek Çözünürlüklü
renklerle A3+ boyuta kadar uygun maliyetle yazdırabilirsiniz. Röntgenlerden (örn.
diş, veteriner, hastane, klinik) nükleer tıp taramalara (örn MRI, CT) ve ultrasonlara
kadar tüm bu görüntüler teşhis dışı amaçla kendi kullanımınız veya hastalarınıza ve
müşterilerinize vereceğiniz kopyalar için kolayca yazdırılabilir.

CT

Modeller
Açıklama
Önerilen kullanım
Simultane yazıcı bağlantıları
Önerilen DICOM yazıcı
kullanımı
Opsiyonel çekmece
kağıt kapasitesi
Boyutlar (YxGxD)

C610 DM

C711 DM

C831 DM

C910 DM

A4 Renkli/Siyah-Beyaz
DICOM Yazıcı

A4 Renkli/Siyah-Beyaz
DICOM Yazıcı
Nukleer Tıp, CT/MRI
tarama, ultrason,
röntgen
3
Ayda 1200 sayfaya
kadar
530 + 100
1,690
389 x 435 x 546mm

A4/A3 Renkli/SiyahBeyaz DICOM Yazıcı

A4/A3 Renkli/SiyahBeyaz DICOM Yazıcı
Nukleer Tıp, CT/MRI
tarama, ultrason,
röntgen
5
Ayda 2800 sayfaya
kadar
530 + 230
2,880
471 x 654.5 x 623mm

Nukleer Tıp
2
Ayda 600 sayfaya
kadar
300 + 100
1,460
340 x 435 x 546mm

Nukleer Tıp, CT/MRI
tarama, ultrason
3
Ayda 1100 sayfaya
kadar
300 + 100
1,990
360 x 449 x 552mm

Maliyetlerinizi düşürün ve baskılarınızı geliştirin
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OKI’nin DICOM yazıcı portföyü sadece tıbbi görüntülerin yazdırılması için
mükemmel değildir, bu yazıcıları hasta mektuplarınızdan tıbbi raporlara kadar
standart ofis baskılarınız için de kullanabilirsiniz, organizasyonunuzun tüm
ihtiyaçlarına cevap veren tek bir makine ile hem cihaz sayısını hem de kullanılan
sarf malzemelerinizi azaltmış olursunuz.
Bu seçilmiş modeller mevcut, ödüllü yazıcılarımız ile aynı temele sahiptir, aynı
güvenilirlik, kullanım kolaylığı, düşük toplam sahip olma maliyeti, baskı
ortamı esnekliği ve yüksek kaliteli çıktı özelliği yanında gömülü DICOM
teknolojisinin ilave avantajlarını sunar.
Sistem entegrasyonu, enerji verimliliğine sahip ekipmanların
kullanılması, standart yazıcı sarf malzemeleri ve üç yıl
yerinde garanti ile bu benzersiz DICOM yazıcı serisi günlük
baskı ihtiyaçlarınız için ciddi tasarruflar sağlar.
OKI ile baskılarınızı daha net görün

Röntgen
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Tıbbi görüntüleme cihazlarınızla doğrudan haberleşen
OKI DICOM serisi yüksek kaliteli baskı, görüntülerin teşhis
amacı dışında çok çeşitli baskı ortamlarında Yüksek
Çözünürlüklü siyah-beyaz ve renkli baskıları için bir çok
fırsatlar sunar.

OKI cihazlarını kullanarak baskı almak geleneksel
DICOM bütünleşik olmayan yazdırma teknolojileri ile
karşılaştırıldığında maliyetleri önemli ölçüde düşürmektedir,
bu da tıbbi kurumların baskı ile ilgili yaklaşımlarını değiştirebilmelerine
imkan sağlar.
İmkanları hayal edin; MRI taramalarını renkli A3 boyutta yazdırın, annelere
A4 ve A3 ultrason görüntüleri önerin, hasta kayıtlarında teşhis amaçlı olmayan
görüntüleri saklayın, bunların hepsi son derece uygun bir maliyetle elde edilebilir.
Aslında maliyetiniz ofis dokümanlarınızı yazdırmak ile aynı olacaktır.

Bir Bakışta Avantajlar
•
•
•
•
•
•
•

Tamamen bütünleşik DICOM yazıcı serverı
Yüksek kaliteli teşhis amaçlı olmayan siyah beyaz ve renkli baskı
İlave donanım ya da yazılım gerekmez
Daha üstün görüntü yorumlama ve bütünlük
300gr’a kadar A3 ve A4 boyuta baskı
Kullanımı kolay, güvenilir ödül kazanmış teknoloji
Hem tıbbi görüntüleme hem de standart ofis baskıları için kullanılabilir, gerekli
cihaz sayısını ve sarf malzemesi maliyetlerini azaltır
• Üç yıl yerinde garanti (ürün satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde kayıt
edilmelidir)

Ultrason

Ekografi
MRI Tarama
CT Scan

Röntgen

Kurumsal Baskı Uzmanları
OKI yazıcı bölümü uygun maliyetli, profesyonel ofis içi baskı çözümleri sunan global bir markadır. Sunduğu
ürünler bugünün ve yarının işletmelerinin ve bu işletmelerin iş akışlarının verimliliğini artırmak için
tasarlanmıştır. OKI Dijital LED’den Yüksek Tanımlı Renge kadar yeni baskı teknolojilerinin öncüleri olarak,
ödüllü ürünlerden ve işletmelere sunduğu işe odaklı, canlı, kaliteli bütçeye uygun ürünlerden oluşan bir
ürün yelpazesine sahiptir.
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Çevreye Karşı Duyarlı
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OKI çalışma grupları ve her boy işletme için A3 ve A4 renkli ve siyah/beyaz yazıcı ve MFP’ler ile birlikte
eksiksiz bir ürün yelpazesine sahiptir. Faks, POS ve Nokta vuruşlu yazıcılarımızla baskı çözümlerimiz
eksiksizdir. Bunlar ofis içi baskı işlerini kolaylaştırmak için sınıflarındaki en iyi ürünlerdir.

OKI Group’un Kurumsal Davranış
Kurallarının bir parçası olarak, OKI
müşterilerine çevreye duyarlı ürünler sunma
konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir.
■

■

■

Ürünlerimiz çevreye olan etkileri en az olacak
şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir.
Geri dönüştürülebilen donanım ürünlerinin
ve sarf malzemelerinin artırılması stratejik
hedeflerimizden biridir.
Çevreye duyarlı şekilde çalışma konusunda
kendimizi sorumlu hissediyoruz, yerel
topluluklarla birlikte koruma ve aktivitelere
katılıyoruz.

OKI’nin Yeşil Yaprak sembolü tüm ürünler ve
ambalajlar üzerinde yer alır ve geri dönüşüm ile
çevreye karşı duyarlılığımızı gösterir.
Energy Star
Yazıcılarımız ve MFP ürünlerimiz enerji
verimliliğine sahip tasarımlarıyla enerji
israfını önleyerek Energy Star logosu almıştır. Normal görevlerini yerine getirmek için daha az enerji
kullanırlar. Kullanılmadıklarında, otomatik olarak
güç tasarruf moduna geçerler, dubleks baskı gibi
özellikler enerji ve kağıt kaynaklarının israfını önler.

3 Yıl Yerinde Garanti
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Cihazlarımız bağımsız testlerle
onaylanan en yüksek kalite ve
teknoloji standartları ile üretilmiştir.
Ürünlerimizin yüksek kalitesinden o kadar eminiz
ki sizin için standart garanti süresini ücretsiz olarak
3 yıla uzatıyoruz. Satın alma tarihinden sonraki 30
gün içerisinde ürününüzü kaydetmeniz yeterlidir.
Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:
www.oki.com.tr/garanti
GARANTİ
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High Definition Color
High Definition Color, HD Renk Oki’nin
yazılım ve donanım teknolojilerini ifade
eden pazardaki tek üründür. Bununla birlikte, bu
bileşenler benzersiz bir renkli baskıyı basit, akıllı
ve mükemmel bir şekilde sağlar.

Mükemmel renkler OKI ile başlar
LED Teknolojisinin 20 yılı
OKI yazıcılarda dijital LED teknolojisinin
gelişimine 20 yıl önce öncülük etti.
Bu yenilik Yüksek Tanımlı baskı imkanı sunuyor.
Daha hassas, çarpıcı baskılı dokümanlar sağlıyor.
Bu dijital LED teknolojisi sayesinde, yazıcılarımız
kompakt, çevre dostu ve enerji yönünden
verimlidir, üretim sürecinde önemli ölçüde daha
az ham madde kullanılır ve daha az enerji tüketilir.
LED baskı kafalarının hareketli parçaları yoktur,
böylelikle LED yazıcılarımız dayanıklı ve son derece
güvenilirdir.

OKI Sistem ve Yazıcı
Çözümleri
Harman sok., Duran İş Merkezi
No:4 Kat:6 Levent İstanbul
34394 Türkiye
Tel : +90 ( 212 ) 279 23 93
Faks : +90 ( 212 ) 279 23 66
www.oki.com.tr
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