Przetwornik DRX Plus 2530C
X FAC T O R

Mały.
Lekki.
Uniwersalny.
INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE OBRAZOWANIA

Większa wydajność. Mniejszy rozmiar.

Podstawowe zalety

System CARESTREAM DRX-1 to moc platformy X-Factor w pierwszym
na świecie przetworniku bezprzewodowym wielkości kasety. Dzięki
zaawansowanej platformie pojedynczy przetwornik DRX może bez
problemów współpracować z całą rodziną produktów DRX.
Niedługo potem wprowadziliśmy przetwornik DRX drugiej generacji —
lżejszy, szybszy oraz o ulepszonej funkcjonalności.

Przetwornik CARESTREAM DRX Plus 2530C oferuje:

Teraz nasz nowo zaprojektowany, kompaktowy przetwornik
jest zgodny z normami ISO 4090 dotyczącymi rozmiaru,
a ponadto zapewnia większe możliwości umieszczenia,
w szczególności w łóżeczkach noworodkowych.

X-Factor Thinking — umożliwia stosowanie
przetwornika z całą rodziną produktów DRX.
• Szybkie i łatwe umieszczanie w inkubatorach
dzięki mniejszej obudowie.
• Konstrukcja z jodkiem cezu (Csl) do badań dzieci
wymagających użycia mniejszych dawek.
• Wiele możliwości umieszczenia oraz łatwa obsługa
sprawiają, że idealnie sprawdza się podczas
obrazowania ortopedycznego pacjenta leżącego
na stole.
• Możliwość stosowania tego kompaktowego
przetwornika z całą rodziną produktów DRX.
• Lepsza jakość obrazu i większa pewność
diagnostyczna dzięki mniejszemu rozstawowi pikseli.
•

Przetwornik CARESTREAM DRX Plus 2530C
X FAC T O R

Dodatkowe zalety przetwornika:
• Możliwość bezprzewodowego podłączenia, która eliminuje problemy i zagrożenia
związane z połączeniami kablowymi oraz zmniejsza ryzyko zakażenia.
• Wysoka

wydajność i natychmiastowy dostęp do obrazów.

• Zgodność

z ładowarką przetwornika CARESTREAM DRX-1, która pomaga ograniczyć
ilość dodatkowego sprzętu.

• Łatwe

dostosowanie — łatwo się mieści w schowku na przetwornik mobilnych systemów
rentgenowskich CARESTREAM DRX-Revolution i CARESTREAM DRX-Revolution Nano.

Ochrona przed nieoczekiwanymi zdarzeniami
Przetwornik DRX Plus 2530C może być objęty planem ochrony na wypadek uszkodzeń
CARESTREAM DRX. Ten tworzony indywidualnie plan można dodać do standardowej
gwarancji lub do umowy serwisowej Carestream DRX. Plan umożliwia wymianę
przetwornika DRX Plus 2530C za niewielką część pełnej ceny, jeśli uszkodzenie zostanie
spowodowane wypadkiem w trakcie normalnej eksploatacji klinicznej. Oznacza to
większą pewność oraz mniej stresu — wystarczy jeden telefon, aby szybko wymienić
uszkodzone urządzenie i zmaksymalizować czas pracy.

Wiodąca wydajność w branży — poznaj przetworniki z rodziny DRX.
Oferta firmy Carestream w zakresie przetworników DR obejmuje modele bezprzewodowe,
współdzielone oraz mocowane na stałe, umożliwiając dobranie urządzenia do wymagań
w zakresie typu badania, rozmiaru przetwornika, poziomu dawki oraz ceny.
Odwiedź stronę internetową carestream.com/detectors i znajdź przetwornik na miarę
potrzeb swojej placówki.

carestream.com/detectors
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Dane techniczne przetwornika DRX Plus 2530C:
Standard bezprzewodowej komunikacji sieciowej:
802.11ac
Rozmiar obrazu: 25 × 30 cm
Rozstaw pikseli: 0,098 mm
Wymiary zewnętrzne:
28,2 × 33,2 × 1,5 cm (11.1 x 13.1 x .59 in)

