
Bądź dobrze zorganizowany. Wysokiej 
jakości, nie wymagająca wysiłku produkcja.

Adaptive Picture Exchange 40

APEX 40

Zalety suchego fotolaboratorium KODAK 
Adaptive Picture Exchange (APEX):
•  Drukuje więcej i zajmuje mniej przestrzeni*
•  Niewielka inwestycja kapitału
•  Sprawdzone, ciekawe nowe produkty premium 

marki Kodak
•  Jest mniej skomplikowane i tańsze w eksploatacji
•  Wydajność, którą łatwo policzyć – z jednego 

rodzaju mediów można otrzymać dwa 
rodzaje wykończenia (błyszczące oraz nowe, 
udoskonalone satynowe) w trzech rozmiarach  
(10 x 15 cm, 13 x 18 cm i 15 x 20 cm)

•  Gwarantowana jakość odbitek marki KODAK,  
które są odporne na plamy, wodę i którymi  
można cieszyć się przez całe życie**

•  Niewiarygodna łatwość obsługi – przeszkolisz 
swoją załogę w niecałą godzinę

•  Drukuje bardziej ekologiczne odbitki, dbając  
o środowisko: 

 –  bez używania odczynników chemicznych  
do wywoływania zdjęć

 –  zużywa 70–90% mniej energii,  
niż porównywalne minilaby AgX***

Suche fotolaboratorium KODAK Adaptive Picture Exchange 40 (APEX 40) pozwala 
prowadzić sklep bez żadnych zakłóceń. Nasz system zarządzający zamówieniami, 
posiadający sortownik z ośmioma szufladami, pozwala Ci drukować do ośmiu 
zamówień na raz  – praktycznie bezobsługowo. W ten sposób, możesz poświęcić 
więcej czasu swoim klientom, promując produkty premium i swoje usługi. 
Wybierz APEX 40, aby móc oferować szybkie, 
łatwe i wydajne drukowanie odbitek, o jakości 
gwarantowanej przez firmę KODAK, które 
klienci wybierają bardzo chętnie.

900
maksymalna
wydajność 
10 x 15 cm 
odbitek
na godzinę 

Najnowsze, 
elastyczne i 
skalowalne 
rozwiązania 
w dziedzinie 

suchego 
laboratorium
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www.kodak.com/go/apex40

Adaptive Picture Exchange 40

KODAK Adaptaive Picture Exchange stacja robocza  
i akcesoria Wymagania przestrzenne

•  APEX 40 powierzchnia potrzebna do 
instalacji: 0,7 metra kwadratowego

•  APEX 40 powierzchnia potrzebna 
do instalacji plus obszar obsługi: 2,2 
metrów kwadratowych

APEX 40 wymiary
(długość x wysokość x szerokość)
•  Bez tylnego panelu z przybornikiem 

dł. 100,7 cm x wys. 107,3 cm x  
szer. 68,7 cm

•  Tylny panel z przybornikiem do APEX 
40 dł. 100,7 cm x wys. 48,3 cm x  
szer. 2,5 cm

APEX 40 waga 
•  Bez tylnego panelu z przybornikiem 

195 kg
•  Tylny panel z przybornikiem do 

APEX 40 15,4 kg

Zasilanie:
Napięcie prądu elektrycznego: 
100–240 V AC
Hz/cykle: 50/60Hz
Gniazdo wtykowe: NEMA 5–15R, 
simplex Wtyczka
Odległość wtyczki do gniazda 
wtykowego: Mniej niż 1,83 m (6 stóp)

Warunki otoczenia
Temperatura: 15–30˚C (59–86˚F)
Wilgotność względna: 15–76%
Wysokość: maksymalnie 2400 m 
(8000 stóp) 
Nie należy wystawiać urządzenia na 
bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.

Wymagania sieci
APEX musi posiadać unikalny adres IP, 
gdy jest podłączony do sieci.
•  Połączenie bezpośrednie: skrosowany 

kabel LAN. Maksymalna długość  
100 m (328,1 stóp)

•  Połączenie poprzez LAN: 
standardowy kabel LAN. Maksymalna 
długość 100 m (328,1 stóp)

•  Media transmisyjne: CAT 5 UTP lub 
typ 1 STP. Maksymalna długość  
100 m (328,1 stóp)

Pakiety APEX 40, gabloty i akcesoria 
Nr katalogowy Opis
100-0819  Pakiet APEX 40, zasilanie 120–230V, dwie drukarki fotograficzne  

KODAK 7000
112-3892  Pakiet APEX 40, zasilanie 120–230V, dwie drukarki fotograficzne  

KODAK 7010
121-3891 Gablota APEX 40, zasilanie 120–230V
177-2912  Tylny panel z przybornikiem dla APEX 40 (zawiera półki do 

przechowywania/pojemniki)

Pakiety APEX 40 zawierają:
• Gablotę APEX 40
• Dwie drukarki fotograficzne KODAK z serii 7000
• Stację roboczą APEX i oprogramowanie
• Drukarkę etykiet

SPEcyfiKAcjA

Opcjonalne drukowanie, skanowanie, rozwiązania w zakresie negatywów  
i multimediów dla APEX 40 
•  Drukarka fotograficzna KODAK 7015 (do wydruków bezmarginesowych 13 x 18 cm)
•  Podłączysz do dwóch drukarek fotograficznych KODAK z serii 8000 – poza gablotą
•  Skaner do negatywów KODAK 135 Plus
•  Podajnik nagrywarki CD/DVD
•  Drukarka KODAK DL2100 Duplex do druku obustronnego
•  Skaner szybkiego druku KODAK Rapid Print
•  Drukarka EPSON STYLUS Pro 7880 – drukowanie plakatów z certyfikatem dla APEX

  *W porównaniu z obecnym APEX 48
 **W typowo domowych warunkach przechowywania
*** Wyliczenia dot. oszczędności energii opierają się na testach pomiaru zużycia energii elektrycznej przez 

minilaby: Fuji Frontier 340, Fuji Frontier 570, Noritsu QSS 2711, Gretag Master Lab 742 przy typowej, dziennej 
ilości druku. Indywidualne wyniki mogą się różnić

Zawiera: komputer 
z wbudowaną 
nagrywarką płyt 
CD/DVD, monitor z 
ekranem dotykowym 
LCD 15”, zewnętrzny 
czytnik kart 8-w-1, 
myszkę, klawiaturę, 
drukarkę etykiet.

APEX 40 sprawia, że wszystko idzie gładko.

Nasze nowe, kompaktowe wzornictwo obejmuje do dwóch 
drukarek fotograficznych KODAK z serii 7000 – w tym nowe 
drukarki fotograficzne KODAK 7010 i KODAK 7015 z możliwością 
drukowania na spodniej stronie arkusza. Nasz potencjał 
drukowania czterech zamówień jednocześnie plus nowe opcje 
drukowania na spodniej stronie arkusza sprawiają, że utrzymanie 
porządku wśród zamówień jest proste, jak dwa razy dwa.

©  Eastman Kodak Company, 2009. TM: Kodak.  
Wszystkie powyższe specyfikacje mogą ulec zmianie.
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