TETENAL. Pictures best friend.

Nowatorskie bezprzewodowe rozwiązanie dla fotografii eventowej
współpracujące ze smartfonami i tabletami platformy Apple i Android

Party Print
Prostota
Przyjemność

DODAWANIE RAMEK

Uniwersalność
Archiwizacja

20x30

10x15

Mobilne rozwiązanie pozwalające użytkownikowi
bezprzewodowo drukować i udostępniać zdjęcia !

Prostota - Party Print

Przyjemność - Party Print

pozwala gościom eventu
na łatwy transfer zdjęć
poprzez lokalną sieć Wi-Fi by
natychmiast wydrukować
i udostępnić je innym.
Pobierz darmową aplikację,
podłącz i skonfiguruj Wi-Fi,
a następnie wydrukuj zdjęcia.
To takie proste.

to rozwiązanie pozwalające
uwolnić stoły od aparatów
fotograficznych. Goście
eventu mogą dzięki temu
wykorzystać swoje urządzenia
przenośne jak smartfon lub
tablet by nie przerywając
zabawy w wygodny sposób
robić niezapomniane zdjęcia.

Archiwizacja - Party Print
zapisuje na dysku wszystkie
drukowane podczas imprezy
zdjęcia, które później mogą
zostać przekazane jako kopie
gospodarzom eventu w postaci
cyfrowych plików.

Uniwersalność - Party Print

można także spersonalizować.
Stwórz ciekawą tematycznie
stronę startową by każdy
uczestnik imprezy zobaczył
ją gdy tylko uruchomi mobilną
aplikację w swoim urządzeniu.
Party Print może też dodawać
związane tematycznie ramki
do każdego drukowanego zdjęcia.

Party Print jest nowym mobilnym rozwiązaniem w obrazowaniu przeznaczonym dla fotografów eventowych:
zainstaluj Party Print na swoim komputerze PC z systemem Windows, skonfiguruj router Wi-Fi
podłącz dedykowaną drukarkę DNP i bądź gotowy by zacząć nowy biznes
Party Print to świetne rozwiązanie do wykorzystania podczas przyjęć, wesel albo innych podobnych wydarzeń.

Czas jaki upływa od wyboru do wydruku zdjęcia 10x15 cm to mniej niż 11 sekund.
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wybierz lub
zrób zdjęcie

wydrukuj
i baw się

oprogramowanie Party Print możesz bezpośrednio pobrać na swój telefon lub tablet

Specyfikacja techniczna
Komputer PC

Windows 8, Windows 7, Windows XP (32 or 64 bit)
RAM 2 GB lub więcej
rozdzielczość ekranu monitora 1024 x 768 lub więcej
min. dostępna przestrzeń na twardym dysku 20 GB

(min. wymagania)

Urządzenie mobilne
(użytkownicy końcowi)

iOS v4.2 lub wyższy
Android v2.1 lub wyższy

Wi-Fi

802.11 b/g/n

za pomocą App Store lub Google Play albo skorzystać z poniższych kodów QR

* konfiguracja firewall zgodna z dokumentacją zawartą w instrukcji
** liczba jednoczesnych użytkowników przyłączonych do programu jest zależna zewnętrznego routera

Drukarki

DS-40
DS -80
RX-1

(sprzedawane oddzielnie)

Formaty zdjęć

DS-40
DS -80
RX-1

iPhone / iPad

Tetenal Polska Sp. z o.o. Katowice ul. Roździeńskiego 188 B
tel. 32 355 91 11

32 355 91 12

website: www.mobilepartyprint.pl
e-mail: sprzedaz@tetenal.pl

Android

10x15, 13x18, 15x20, 15x23 cm
20x25, 20x30 cm
10x15, 15x20 cm

32 355 91 16
www.tetenal.pl

sprzedaz_1@tetenal.pl

sprzedaz_2@tetenal.pl
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