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Drystar DT2
Filme

• Segunda geração, maior produtividade
• Especialmente desenvolvido para impressoras 
Drystar 5300, 5302, 5500 e 5503
• Sem processamento úmido, câmara escura ou 
produtos químicos
• Imagens claras e nítidas
• Excelente estabilidade de imagem
• Arquivamento seguro por até 20 anos

O DrySTAr DT2 é A SEgunDA gErAçãO DE míDIA pArA 

ImprESSãO A SEcO

O DrySTAr DT2 OFErEcE AlTO cOnTrASTE, AlTA 

DEnSIDADE E AlTA prODuTIvIDADE pArA ImprESSOrAS 

DrySTAr 5x00, prODuzInDO ImAgEnS DE quAlIDADE 

SupErIOr

qualidade e processamento superior, desenvolvido com a 

experiência Agfa

A Agfa se baseou nos sete anos de experiência na 

tecnologia Direct Digital Imaging™ (DDI) desenvolvendo 

as impressoras Drystar 5300, 5302, 5500 e 5503 

para produzir impressões em escala de cinza com a 

melhor qualidade diagnóstica. Para dar suporte a 

essas impressoras top de linha, uma película especial, a 

Drystar DT2 foi desenvolvida. Ela é capaz de imprimir 

com máxima produtividade. A tecnologia Direct Digital 

Imaging™ (DDI) da Agfa produz imagens em escala 

de cinza com máxima densidade e contraste. Ela traz 

a mesma clareza e alta qualidade de imagem que o 

processo úmido, mas oferece todas as vantagens do 

processamento seco: não requer processamento úmido, 

câmaras escuras ou produtos químicos, gerando imagens 

de qualidade superior e sem problemas.

mídia para impressão de alta qualidade
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Agfa, Agfa Healthcare, Drystar, Direct Digital Imaging e o losango da Agfa são marcas registradas da Agfa-Gevaert N.V. 
Bélgica e suas filais. Todas as demais marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários e são utilizadas neste 
texto somente  para fins editoriais, sem intenção de infringir seus direitos.

Os dados desta publicação foram usados somente para fins de ilustração e não necessariamente representam padrões 
ou especificações que devam ser cumpridas pela Agfa. Todas as informações contidas neste documento têm fim 
exclusivamente informativo, sendo que as características dos produtos nele descritos podem ser modificadas a qualquer 
momento sem aviso prévio.

Pode ser que nem todos os produtos mencionados estejam disponíveis em sua região. Por favor, dirija-se a um 
representante  local de vendas para obter mais informações sobre sua disponibildade.

A Agfa empenhou-se de todas as maneiras possíveis para garantir a exatidão das informações contidas neste documento, 
mas não pode ser responsabilizada por eventuais erros tipográficos.

A Agfa-Gevaert N.V. recebeu a certificação ISO 9001 da instituição Lloyd’s Register Quality Assurance. A divisão 
Healthcare recebeu a certificação ISO 13485 por seu trabalho de desenho, desenvolvimento e produção de soluções de 

geração de imagens e sistemas de comunicação para aplicações da área médica.
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Especificações técnicas

Uso
• Para impressões médicas em escala de cinza em PET 168 µm
• Opção de base azul ou neutra
• Densidade óptica máxima: > 3.0
• Embalagem 100% reciclável
• carregamento em ambientes iluminados (termo-sensível)

Tamanhos disponíveis
• Drystar 5300: 28 x 35 cm
                         35 x 43 cm
• Drystar 5500: 20 x 25 cm
                         25 x 30 cm
                         28 x 35 cm
                         35 x 35 cm
                         35 x 43 cm

Armazenagem
• 100 películas por caixa
• Validade: 18 meses após a data de fabricação
• Temperatura de armazenagem: 4 a 25 °C (39 a 77 °F)
• Umidade relativa: 30 - 60% UR

Arquivamento
• Condições de arquivamento conforme ANSI IT 9.11 e IT 9.19, 
extended term
• Arquivamento: até 20 anos

Tecnologia inovadora para fácil utilização e ecologicamente 

correta

Com a tecnologia seca Direct Digital Imaging™ (DDI), 
sua utilização é fácil e simples. A sensibilidade ao 
calor do filme Drystar DT2 possibilita o carregamento 
em ambientes iluminados, tão simples quanto inserir 
um CD em seu computador. O Drystar DT2 não 
precisa de processamento úmido ou câmara escura, 
eliminando a necessidade de produtos de limpeza, 
tempo de preparação e descarte de resíduos químicos. 
O processamento da imagem é mais eficiente e rentável. 
Sua embalagem é 100% reciclável e, combinada com a 
eliminação do uso de químicos, diminui o impacto ao 
meio-ambiente.

Imagens claras e nítidas constantemente

O Drystar DT2 foi desenvolvido para garantir imagens 
claras e nítidas o tempo todo. Ele possui uma base PET 
de 168 µm de espessura, uma camada de sais de prata 
e outra de proteção, tornando-o resistente a arranhões 
e umidade. Com os cantos arredondados, o Drystar 
DT2 pode ser manuseado como um filme de raio-x 
normal. A base de sais de prata, sensível somente a altas 
temperaturas, garante alto contraste e alta definição, 
combinados com uma excelente estabilidade de 
imagem.


