Nejkompaktnější termosublimační
oboustranná FOTO-tiskárna na trhu

DS80DX
Rentabilita
Vysoká kvalita provedení
Kompaktnost
Snadné použití

PROFESIONALITA
V BAREVNÉ SUBLIMACI

DS80DX
DNP představuje tiskárnu DS80DX, která umožňuje výrobu
fotoknih, fotokalendářů i standardních fotografií.
Zvyšte svou ziskovost a využijte možnosti jednostranného nebo oboustranného
tisku, jež tiskárna DS80DX
nabízí. Oceňovaná konstrukce
DNP zaručuje spolehlivost
a vysokou profesionalitu, a díky
tomu i vysokou návratnost
vaší investice.

Můžete tisknout profesionální fotografie
v prémiové kvalitě,
fotokalendáře, alba a další
produkty se skvělou matnou nebo
lesklou povrchovou úpravou.
S jediným médiem můžete volit
mezi lesklým a matným povrchem
podle vlastních požadavků. Díky
výkonnému ovládacímu systému,
jenž byl navržen pro maximální
kvalitu fotografií, nabídnete
svým zákazníkům plné a jasné
barvy, které žádají.

PROFESIONALITA
V BAREVNÉ SUBLIMACI

Svým stylovým a komDS80DX má ergonopaktním designem
mický design, který
se tiskárna stala
umožňuje snadné zanejmenší oboustrannou tiskárnou kládání média zepředu. Jakmile
DNP – díky tomu šetří také váš založíte papír, jste připraveni!
cenný pracovní prostor. Tisková
a duplexní jednotka jsou odolné
a lze je pro snazší transport
oddělit. Propojení s tiskovou jednotkou zajišťuje jediný kabel, což
vás zbaví starostí se špinavými
klubky kabelů.

Album

DS80DX se zásobníkem
na hotové fotografie

Kalendář

Rentabilní zpracování fotografií s flexibilitou, kvalitou a rychlostí!
Rozměry

Popis
Tisková metoda		

Sublimace barev, tepelný přenos

Režim tisku		

Vysokorychlostní

Rozlišení		

300x300dpi

Velikost tisku

Jednostranný

8 x 12”

203 x 305 mm

Oboustranný

8 x 12”

203 x 305 mm		

Jednostranný

8 x 12”

203 x 305 mm

110 výtisků / role			

Oboustranný

8 x 12”

203 x 305 mm

55 výtisků / balík

Jednostranný

8 x 12”

203 x 305 mm

38.5 s / strana 	

Oboustranný

8 x 12”

203 x 305 mm

136.5 s / strana

Rychlost tisku

Povrch pásky		

YMC + overcoat

Rozhraní		

USB 2.0

Vyrovnávací paměť		

64 MB

Ovladače tiskárny		

Windows 7 / Windows 8 - Mac OS 10.6 nebo novější

Rozměry		

Š x H x V (mm): 322 x 500 x 415,3

Hmotnost (bez příslušenství a médií)

30 kg

Napájení		

Stříd. 240 V nebo 100 V, 50/60 Hz

Příkon (při tisku)		

Stříd. 240 V nebo 100 V, 50/60 Hz 1,6 A / 3,9 A

Kód výrobku		

369 490 + 369 491		

Windows 7 a Windows 8 jsou registrované ochranné známky Microsoft Inc. ve Spojených státech a jiných zemích.
Všechny zde uvedené výrobky jsou obchodními známkami patřící jejich příslušným majitelům. Údaje zde uvedené jsou
správné k září 2014. DNP Photo Imaging Europe si vyhrazuje právo revidovat tyto informace bez předchozího upozornění.
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