
DRYPRO Sigma é uma impressora laser a seco de mesa que acrescenta verdadeiro valor para todas as 
instituições que utilizam filme. Quando combinada com o Image Pilot Sigma, torna a imagem digital fácil 
e eficaz. Basta um passo para entrar no mundo digital.

PACOTE SIGMA

GERADOR DE IMAGENS A LASERDIGITALIZADOR DIRETO ESTAÇÃO DE GERAÇÃO DE IMAGENS
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Desde o registro do paciente até a impressão do filme, a 
Konica Minolta oferece um fluxo de trabalho completo.
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Logo que a imagem foi enviada a impressão desde o 
Image Pilot, a DRYPRO Sigma pode imprimir até 45 
fimes (14x17”) por hora. DRYPRO Sigma tem quatro 
tipos de filmes disponíveis que podem ser utilizados de 
acordo com as necessidades do usuário.

ImprimaDigitalize
Basta inserir e expor o cassete de exposição no 
leitor digital Regius Sigma e o ImagePilot processará 
automaticamente a imagem para otimizar a 
visualização do diagnóstico. O Regius Sigma 
processará até 45 placas por hora. (14x17”)

O ImagePilot Sigma possui um modo de composição 
de impressão que ajusta livremente, imagens, 
diagramações e anotações. Uma vez que os ajustes 
podem ser feitos na tela do Image Scan sem 
necessidade de mudar para outra tela, a tarefa pode 
ser concluída em um tempo muito menor.

Quarto tamanhos de filmes e
carregamento simples

Imperssora DICOMDesign compacto

A DRYPRO Sigma é uma impressora laser a seco de 
mesa. Compacta, mede apenas 65 x 60 cm. 
Desenvolvida para integrar-se perfeitamente nos 
diversos ambientes quando combinada com o 
ImagePilot Sigma.

Os usuários podem utilizar até quatro tamanhos de 
filmes para diferentes propósitos. Abra a tampa frontal, 
retire o filme que lá está e coloque um novo. Trocar o 
filme pode ser um processo muito simples.

A DRYPRO Sigma pode ser facilmente conectada a 
outros consoles; RC e RD, TC e RM, além do ImagePilot. 
Imagens que não sejam DICOM podem ser facilmente 
importadas usando o ImagePilot Sigma e também 
podem ser impressas com o uso da DRYPRO Sigma.

Fácil utilização

A DRYPRO Sigma é simples de operar, não exige 
experiência para instalação e apresenta utilização 
intuitiva.

Visualize


