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Smart 14x17 Wireless Flat Panel Detector



Procesor
 

Częstotliwość taktowania

Macierz RAID 0

System operacyjny

Pamięć RAM

Pojemność dysku twardego

Napęd optyczny

  

dwurdzeniowy

2.5 GHz

opcjonalnie

Windows 7

 

4 GB

500 GB

DVD RW
zintegrowana

Monitor
 

19”, 1280x1024 px, 

Monitor dotykowy
 

opcjonalnie
Złącza DVI, D-SUB, USB

Stacja akwizycyjna

1417WGC/WCC

Bateria:
• Typ: litowo-jonowa
• Czas ładowania: 3 godziny 
• Czas pracy: 4 godziny / 960 zdjęć przy 

reżimie 1 zdjęcie co 15 sekund
  

  

Grubość: 15.4 mm (0.6”)

460 mm (18.1”)

Wireless Interface
IEEE 802.11n(2.4GHz/5GHz) Dual bandwidth
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ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE PRZEPUSTOWOŚĆ PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

 

 
 
 

 
 

 

 

  

 
 

   

Laptop

 

Detector

Detector

Obszar aktywny:
 

Wymiary (W x L x H):  

Scyntylator:

Waga:

 

Liczba aktywnych pikseli:

Wielkość piksela:

Rejestracja obrazów dla napięć:

Głębokość akwizycji:

357.6 x 422.7 mm

384 x 460 x 15.4 mm

Gadolin (Gadox) lub Jodek Cezu (CsI)

3.1 kg

 

2756 x 3268 = 9 mln pikseli

127 µm

40 – 150 kV
16 bitów

Klawiatura i mysz tak

Detektory 1417WGC/1417WCC zostały zaprojektowane do szybkiego i bezpośredniego 
ucyfrowienia pracowni RTG.

Dzięki niewielkiej wadze 3.1 kg oraz wymiarom zgodnym z normą ISO 4090 dla kaset RTG, 
detektor jest doskonałym rozwiązaniem dla placówek, gdzie wykonywanych jest dużo 
wolnych ekspozycji. Detektor mieści się bez problemu w standardowej szufladzie stołu 
kostnego / stojaka płucnego. 

Detektory 1417WGC/1417WCC posiadają wbudowany moduł komunikacji bezprzewodo-
wej, umożliwiający transfer obrazów przy pomocy sieci WIFI. Dodatkowy moduł pamięci 
pozwala na wykonanie wielu zdjęć, z dala od punktu dostępu sieci bezprzewodowej, oraz 
ich późniejsze zgranie na stację akwizycyjną.

Stacja akwizycyjna występuje w wersji zarówno przenośnej jak i stacjonarnej. Poza standardowymi funkcjo-
nalnościami (import badań z CD/DVD/pamięci typu flash, obsługa list roboczych - DICOM WORKLIST, pełne 
wsparcie dla RIS/HIS), stacja technika umożliwia także rejestrację pacjentów, eksport zdjęć na CD/DVD/pa-
mięć typu flash, obsługę drukarek DICOM (wydruk w formatach 18x24, 24x30, 35x43). Dodatkowo, do 
obrazów eksportowanych w formacie DICOM na płyty CD/DVD, dogrywana jest przeglądarka DICOM, 
umożliwiająca odtworzenie badania na każdym komputerze. Oprogramowanie dostępne jest w języku 
polskim.

Znajdź nas


