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ZAAWANSOWANY

DESIGN

Zaawansowana budowa GUI przekłada się na bezpieczną, wygodną i wydajną pracę podczas
Oprócz znanych funkcji podstawowych, nowy monitor o zmienionej
gradacji i intuicyjny układ przycisków operacyjnych, umożliwiają
szybkie i dokładne potwierdzenie informacji. Znacznie zwiększono
obszar wyświetlania na ekranie monitora, co umożliwia łatwe
sprawdzenie obrazów diagnostycznych. Opcjonalny monitor
z panelem dotykowym zapewnia szybką i dokładną obsługę.

Przyciski wyboru modalności
Wszystkie podłączone modalności wyświetlane są za pomocą
kolorowych przycisków, co pozwala radiologowi na łatwe
potwierdzenie wybranego modułu. Zmiana możliwa jest
jest błyskawicznie poprzez wybranie odpowiedniego przycisku.

Wyświetlanie statusu D-EVO
Ikony D-EVO stanowią zupełnie nową funkcję. W przypadku
zastosowania D-EVO umożliwia istnieje możliwość potwierdzenie statusu,
poziomu naładowania baterii podłączenia WiFi, itp.

Ekran z listą zadań

Ekran kontroli jakości

Fukcje wyświetlania kolorowych przycisków informacji
o statusie oraz miniatur zostały zintegrowane, co zapewnia
natychmiastowe sprawdzenie i potwierdzenie informacji
uzyskanych w czasie badania. Wybór typu badania
jest bardzo łatwy.

Przyporządkowane do typu pracy przyciski operacyjne dostosowują się
do przepływu pracy i pozwalają na efektywne zarzązanie funkcjami
kontroli jakości. Każda funkcja jest objaśniona w tekście pomocy,
co znacznie ułatwia zrozumienie funkcjonowania urządzenia.

ZAAWANSOWANE

FUNKCJE

Funkcja precyzyjnego powiększenia (Opcjonalna)
Podłączenie konsoli do dodatkowego monitora
umożliwia precyzyjną analizę obrazu na monitorze
o wysokiej rozdzielczości. Na drugim monitorze
wyświetlane są również dane tekstowe,
aby umożliwić potwierdzanie informacji
o pacjencie oraz parametry ekspozycji*.
Zróżnicowane opcje powiększania
obrazu umożliwiają znacznie
dokładniejszą diagnozę.
* Jeśli opcja X-con jest zainstalowana.

Funkcja korekty obrazu ROI
Dzięki unikalnej technologii korekty obrazu FUJIFILM możliwa
jest optymalizacja wyświetlanego obrazu i jego reprocesowanie
co umożliwia często w pełni automatyczne dopasowanie
idealnego obrazu bez manualnej pracy technika.

Funkcja scalania obrazów
(Opcjonalna)

Funkcja automatycznego scalania
obrazów łączy wiele różnych obrazów
w jeden, co umożliwia
przeanalizowanie większego obszaru.
Możliwe jest scalenie maksymalnie
pięciu obrazów*.
* Wyłącznie do badań z użyciem FDR AcSelerate

Funkcja automatycznego trymowania
Konsola wykrywa automatycznie obszar
poddany naświetlaniu i dostraja obraz
do odpowiedniego rozmiaru lub do wielkości
odpowiadającej badanemu obszarowi.
Ta funkcja umożliwia technikowi ekspozycję
w dowolnym miejscu i na dowolnej
wielkości płycie lub panelu

Dane techniczne KONSOLI ADVANCE
Podzespoły standardowe
1. Jednostka sterująca
2. Ekran
3. Oprogramowanie użytkowe
4. Zestaw akcesoriów
5. Kabel zasilający

Wymiary zewnętrzne i ciężar
Szerokość

Głębokość

Wysokość

Jednostka główna

ok.

114mm

ok.

353mm

ok.

Klawiatura

ok.

460mm

ok.

170mm

Ciężar

399mm

ok.

8.3kg

ok.

30mm

ok.

1kg

ok.

8.2kg

ok.

9.4kg

Monitor kolorowy 17”

ok.

380mm

ok.

208.5mm

ok.

~450 mm

Monitor kolorowy 21,3”

ok.

376mm

ok.

208.5mm

ok.

~550 mm

Monitor monochromatyczny 21,3”

ok.

376mm

ok.

208.5mm

ok.

604.5mm

ok.

9.9kg

Monitor kolorowy 21,2”

ok.

376mm

ok.

208.5mm

ok.

604.5mm

ok.

10.4kg

Monitor monochromatyczny 20,8”

ok.

368mm

ok.

208.5mm

ok.

597.5mm

ok.

9.2kg

Zasilanie
Napięcie sieci

Jednostka główna

Prąd znamionowy

AC90~265V

3.6A/1.8A

Monitor kolorowy 17”

AC100~120V/AC220~240V

0.6A/0.3A

Monitor kolorowy 21,3”

AC100~120V/AC220~240V

1.2A/0.6A

Monitor monochromatyczny 21,3”

AC100~120V/AC220~240V

1.1A/0.5A

Monitor kolorowy 21,2”

AC100~120V/AC220~240V

1.2A/0.6A

Monitor monochromatyczny 20,8”

AC100~120V/AC220~240V

1.0A/0.5A

KONSOLA ADVANCE DR-ID 300CL
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Wszystkie nazwy firmowe lub znaki handlowe stanowią wyłączną własność
odnośnych podmiotów. Do importowania urządzeń medycznych
do niektórych krajów może być wymagana aprobata organu nadzorującego.
Prosimy o kontakt z przedstawicielem lokalnym, aby uzyskać informacje
o dostępności przedstawionych produktów.
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