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Dziesięć lat temu dobry zakład fotograficzny 
kojarzony był z w wielkim minilabem. Dziś czasy, 
a co za tym idzie fotografia, bardzo się zmieniły. 
Większość fotografujących przeszła na technologię 
cyfrową, pozwalającą prawie bezkarnie 
wykonywać tysiące zdjęć, które lądują na 
twardych dyskach komputerów i innych nośnikach 
pamięci. Niestety tylko niewielka ich ilość jest 
przenoszona na papier. W związku z tym w wielu 
zakładach minilaby stały się mało przydatne. Ich 
miejsce powoli zajmują mniej wydajne, ale tańsze 
w ekploatacji oraz mniejsze drukarki. Przyjrzyjmy 
się jednej z nich – modelowi DNP DS 40.

Drukarka termosublimacyj-
na DNP DS 40 przeznaczona 
jest dla zawodowych fotogra-
fów i zakładów usługowych 
o niewielkim przerobie zdję-
ciowym.

Drukarki termosublima-
cyjne znane są w branży foto-
graficznej od wielu lat i prze-
chodziły różne „koleje losu”. 
Początkowo były to urządze-
nia wykorzystujące papier 
w konfekcjonowanych arku-
szach większych formatów, 
następnie rynek zalała fala 
różnej klasy, w tym tanich 

minilab
Drukarka DNP DS 40

„Kieszonkowy”
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domowych drukarek formatu 
10×15 cm. Kolejnym etapem 
w zaawansowanych i drogich 
modelach było zastosowanie 
papieru z roli.

Teraz na rynek wkracza 
coraz więcej tego typu urzą-
dzeń w coraz przystępniejszej 
cenie. Niemniej nadal nie są 
to modele do zastosowań do-
mowych. Zastosowanie takie-
go rozwiązania w dzisiejszych 
czasach może okazać się do-
skonałą alternatywą dla dro-
gich i stacjonarnych minila-
bów. Dodatkowo nie mamy 
do czynienia z chemikaliami, 
a więc odpada wiele proble-
mów związanych z ochroną 
środowiska.

Drukarka DNP DS40 to 
produkt japońskiego kon-
cernu Dai Nippon Printing, 
charakteryzujący się bardzo 
dobrą relacją ceny do wydaj-
ności i jakości wydruków. 

DNP DS 40 to urzą-
dzenie o wymiarach 322 
(szer.) × 366 (głęb.) × 170 
(wys.) mm i wadze samej 
drukarki ok. 14 kg. Jego me-
talowa obudowa, lakierowa-
na w kolorze matowej czerni 
ze srebrnym przednim pane-
lem z tworzyw sztucznych, 
jest zarówno ascetyczna, jak 
i bardzo elegancka i prak-
tyczna. Na przednim panelu 
znajduje się zawieszany od-

biornik wydruków. Po wysu-
nięciu panelu dostajemy się 
do jej wnętrza. Znajdziemy tu 
kasetę na papier z wymien-
nymi rolkami oraz kasetę na 
taśmę barwiącą.

Technologia druku ter-
mosublimacyjnego oparta 
jest na barwnikach znajdu-
jących się w stanie stałym 
na specjalnej folii. Wyso-
ka temperatura wytwarza-
na przez głowicę nagrzewa 
punktowo folię, wywołując 
przejście barwnika w stan 
gazowy i wniknięcie w po-
wierzchnię specjalnego pa-

pieru. Sposób ten praktycz-
nie nie daje efektu struktury 
rastrowej wydruku, i umoż-
liwia precyzyjne kontrolowa-
nie odcieni obrazu poprzez 
zmianę temperatury i czasu 
trwania transferu, pozwala-
jąc uzyskać 24-bitową głę-
bię koloru. Wydruk wymaga 
czterokrotnego przejścia pa-
pieru przez głowicę druku-
jącą. Za każdym razem jest 
nanoszona jedna warstwa: 
trzy podstawowe kolory C, 
M, Y (cyan, magenta, yellow) 
oraz dodatkowe pokrycie fo-
lią zabezpieczającą wydruk. 

f/5,6

f/22

Panel wyboru materiału do druku programu Tetenal Print IT. 

Korekcja barwna odbitek i kadrowanie w Print IT jast prawie identyczna jak w mi-
nilabie. 

Cztery lampki informują o wszel-
kich problemach drukarki. 
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Ilość barwnika znajdującego 
się na folii jest dostosowana 
do ilości dostarczanego z nią 
papieru.

Do DS 40 dostępne są trzy 
rodzaje zestawów eksplo-
atacyjnych (papieru z folią 
barwiącą). Zestawy zawsze 
składają się z dwóch rolek 
papieru i folii:
– zestaw „PC” – umożliwiają-
cy wydruk 800 zdjęć forma-
tu 10×15 cm;
– zestaw „A5W” – do wydru-
ków 360 zdjęć 15×23 lub 
15×20 cm, możemy rów-
nież drukować dwa zdjęcia 
10×15 cm które automatycz-
nie zostaną rozcięte;
– zestaw „2L” – do wydru-
ków 470 zdjęć 13×18 cm i po-
dwójnych 9×13 cm. Korzysta-
nie z tego zestawu wymaga 
jednak dokupienia dodatko-
wej rolki do papieru i uchwy-
tu do folii.

Prosty dostęp do  wnętrza pozwala na 
błyskawiczną zmianę papieru i folii bar-
wiącej oraz opróżnienie pojemnika na 
ścinki papieru. 

lub matowej (w Print IT na 
razie możemy drukować tyl-
ko z wykończeniem błysz-
czącym), możemy również 
tworzyć własne profile kolo-
rystyczne.

  Testujemy

Sprawdziliśmy dostarczoną 
nam drukarkę pod względem 
jej „intuicyjności” i wygody 
obsługi; jak również jakości 
wydruku, jego rozdzielczo-
ści i wierności odwzorowania 
kolorów, oraz szybkość dru-
kowania.

Tak jak napisaliśmy wcze-
śniej, obsługa techniczna 
drukarki jest bardzo pro-
sta. Sterowanie nią zarówno 
z poziomu systemu opera-
cyjnego, jak i poprzez dołą-
czone oprogramowanie, jest 
intuicyjne. Znajdujące się 
po lewej stronie przedniego 
panelu 4 lampki informują 
o wszelkich nieprawidłowo-
ściach w działaniu urządze-
nia. Nasz testowy wydruk 
przy rozdzielczości 300 dpi 
drukowany był 11 s, liczo-
ne od momentu uaktyw-
nienia się drukarki, a przy 
600 dpi potrzebował 14 s. 
Czasy te dotyczą pojedyń-
czego wydruku. Gdy wypu-
ściliśmy do druku 10 róż-
nych odbitek średni czas 
(przy 300 dpi) skrócił się 
do 10 s. Pomiary te są ze 
wszech miar satysfakcjonu-
jące, gdyż nie są to maszyny 
do codziennej produkcji kil-
ku tysięcy odbitek. Jakość 
wydruku miło nas zasko-
czyła: nie odbiega od odbi-
tek otrzymywanych z do-
brych minilabów. Wydruk 
testowy rozdzielczości wy-
konaliśmy dla rozdzielczości 
300 i 600 dpi. Przy bardzo 
szczegółowych wydrukach 
jest zauważalna różnica 
w odwzorowaniu drobnych 
linni. Jednak przy większo-
ści motywów zdjęciowych te 
różnice będą niezauważalne. 
Odwzorowanie barwne te-
stowaliśmy drukując wzor-
nik tablicy GretagMacbeth. 

Nieduże wymiary oraz mocna obudowa 
umożliwia zabranie jej na plan zdjęciowy.

  DNP DS 40 
w praktyce

Przygotowanie urzą-
dzenia do pracy, jak 
i instalacja sterowni-
ków są proste a za-
łączona szczegółowa 
instrukcja postępo-
wania jest przyjazna 
nawet dla najbardziej 
opornych użytkowni-
ków. Zarządzanie wy-

drukami może odbywać 
się z poziomu systemu ope-
racyjnego lub poprzez doda-
wane do drukarki oprogra-
mowanie Tetenal Print IT, 
które zamienia nam kom-
puter w pulpit sterujący mi-
nilabu. Jest to rozwiązanie 
bardzo udane i bez wątpie-
nia zostanie docenione przez 
osoby obsługujące wcześniej 
minilaby. Zarządzanie wy-
drukiem poprzez ten pro-
gram ułatwia szybką zmia-
nę kolorystyki, kontrastu 
i jasności pojedynczego zdję-
cia bądź serii, jak również 
wygodne kadrowanie. Opro-
gramowanie informuje o ja-
kości pliku przygotowywa-
nego do druku, ostrzegając 
o jego zbyt małej rozdziel-
czości. Teoretyczny czas wy-
druku odbitki 10×15 cm to 
ok. 8,9 s przy rozdzielczo-
ści 300 dpi, i ok. 11,7 s, gdy 
zwiększymy rozdzielczość 
do 600 dpi. Do tego musimy 

dołożyć czas potrzeb-
ny komputerowi na 
przetworzenie i wy-
puszczenie pliku do 
drukarki. Na dzień 
dzisiejszy w usta-
wieniach systemo-
wych możemy wy-
brać rozdzielczości 
300 lub 600 dpi, 

oraz rodzaj nałożenia 
powierzchni wierzch-
niej jako błyszczącej 
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Reprodukcja barw i szaro-
ści tablicy wyszła niemal 
idealnie. Bezsprzecznie pod 
względem ostrości szcze-
gółów, jak i odwzorowania 
barwnego, model ten spisuje 
się na piątkę i zasuguje na 
pochwałę. Co docenili rów-
nież inni przyznając nagro-
dę DIMA w 2009 i 2010 ro-
ku.

W systemowym panelu sterowania zmian kolorystycznych dokonujemy w RGB.

Z tego samego papieru i folii mo-
żemy otrzymać odbitki błyszczące 
i matowe (w stylu półmatu). 

Reprodukcja tablicy Macbeth wyszła niemal idealnie.

oryginalna tablica Macbeth wydruk z DNP DS 40

  Koszty i eksploatacja

Pozostaje więc na ko-
niec nadmienić o kosz-
tach. Drukarka przygo-
towana do wydruków na 
papierze 152 mm kosztuje 
ok. 5000 zł netto (1240 eu-
ro). Zestaw papier plus fo-
lie barwiące do wydruko-
wania 800 zdjęć 10×15 cm 

to wydatek 70,4 euro net-
to, co przy średnim kur-
sie 4 zł/euro daje nam 
43 grosze brutto za jed-
ną odbitkę. Większe for-
maty papieru to wydatek 
104,4 euro za 15×21 cm 
(360 szt.) i 128,40 za 
13×18 cm (470 szt.). Przy 
tym ostatnim musimy do-
kupić rolki prowadzące 
do papieru 128-milime-
trowego w cenie ok. 350 zł 
netto (88 euro).

Są to bardzo rozsąd-
ne koszty wydruku bio-
rąc pod uwagę, że mamy 
je szybko i z pełną kon-
trolą ich wysokiej jako-
ści. Na drukarkę udziela-
na jest gwarancja na rok 
lub 40 tys. wydruków (za-
leżnie co nastąpi wcze-
śniej). Koszt nowej głowicy 
to ok. 1200 zł (300 euro).
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  Podsumowanie

DNP DS 40 jest urządzeniem 
godnym polecenia zarówno 
dla małych zakładów fotogra-
ficznych – do wydruków wy-
konywanych przez nas zdjęć 
identyfikacyjnych i studyj-
nych w niedużych formatach, 
jak również przy niedużym 
przerobie prac amatorskich. 
Z racji kompaktowych wy-
miarów, można polecić tę 

drukarkę również fotografom 
ślubnym np. do bezpośred-
niego druku zdjęć biesiadni-
ków na przyjęciu weselnym. 
Takie zdjęcia na gorąco moż-
na szybko i dobrze sprzedać 
w sporych ilościach. Dodatko-
wą przewagą wydruku termo-
sublimacyjnego nad atramen-
towym w takich sytuacjach 
jest jego wodoodporność. 
Może być to również dobra 
drukarka do domowej archi-

wizacji fotograficznej. Jednak 
w tym przypadku tylko nie-
liczni mogą sobie pozwolić na 
taki luksus ze względu na jej 
cenę.

Piotr Hernik

Drukarkę do testów 
dostarczyła  firma 

Tetenal Polska.

W przypadku, gdy chcemy wydrukować zdjęcie zawierające dużą ilość szczegółów, warto wybrać rozdzielczość 600 dpi.  Powiększony 
fragment na oryginalnej „odbitce” ma wymiary 2,5 × 2 cm.

300 300 dpidpi
skala skala 3:13:1

600 600 dpidpi
skala skala 3:13:1

Ocena (wśród drukarek termosublimacyjnych)
w skali od 1 do 6

DNP DS 40

Estetyka (5%) 4,5

Intuicyjność obsługi (10%) 5,5

Czas wydruku (20%) 5

Odwzorowanie barw (30%) 6

Rozdzielczość (20%) 5,5

Możliwości względem ceny (15%) 5

Ocena ogólna Więcej niż 
bardzo dobry 

(5,425)

Nr seryjny testowanego urządzenia DS4X99010828

90,42% 9,58%

D N P D S 4 0D N P D S 4 0

- drukujemy na jednym papierze zdjęcia 
błyszczące i półmatowe

- wydruki odporne na zalania płynami
- duża trwałość mechaniczna wydruków
- wysoka jakość i krótki czas wydruków
- na zdjęciach błyszczących prawie nie 

zostają odciski palców
- mobilność urządzenia

- zmiana formatu wymaga zmiany papieru i folii 
termosublimacyjnej

- maksymalny format wydruki 15x23 cm
- nie można stosować papierów: dwustronnych, 

o różnej grubości, strukturalnych



45

Drukarkę do testów dostarczyła firma Tetenal Polska zajmująca się na polskim rynku dystrybucją tej drukarki.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie dystrybutora www.tetenal.pl.


