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ABSOLUTNA NOWOŚĆ W NASZEJ OFERCIE
Kompaktowa drukarka fotograficzna PRIMERA IP60 w rewelacyjnej cenie
Urządzenie oferuje wspaniałe oraz różnorodne możliwości pozwalając rozwinąć Twoją firmę.
Drukarka umożliwia produkcję zdjęć w wielu formatach z wykorzystaniem różnych, bardzo
atrakcyjnych typów powierzchni papierów. PRIMERA IP60 świetnie współpracuje z popularnymi
programami Dokumenty PRO 8 oraz DryLab System DLS Basic, DLS Standard czy DLS PRO.

doskonała szybkość drukowania

bardzo niska waga

szeroki zakres papierów do druku

zdjęcie 10x15 cm już w 7 sekund

kompaktowa, tylko 3.6 kg

gloss, luster, samoprzylepny, etc.

niski koszt wydruku

wszechstronność w eksploatacji

wysoka rozdzielczość druku

dla zdjęcia 10x15 cm

druk różnych formatów bez zmiany materiałów

nawet do 1200x4800 dpi

Kluczowe korzyści wynikające z zastosowania drukarki PRIMERA IP60
Bardzo szybkie drukowanie: druk zdjęć 10x15 cm zaledwie w 7-8 sekund. Wydruki 5x15 cm są drukowane w ciągu 3.5-4 sekund.
Możesz zaoszczędzić czas oraz pieniądze drukując pojedyncze paski fotograficzne 5x15 cm (np. zdjęcia ID).
Najwyższa rozdzielczość druku: do 1200x4800 dpi. Podobne profesjonalne
termosublimacyjne drukarki fotograficzne drukują z rozdzielczością 300 dpi,
znacznie droższe modele uzyskują najwyżej 600 dpi.
Lekka i łatwa w transporcie: drukarka waży zaledwie 3.6 kg. To niewiele
w porównaniu do innych drukarek, których średnia waga to około 15.9 kg.
Dedykowane oprogramowanie: urządzenie wraz ze sterownikiem instaluje
darmowe oprogramowanie Primera PrintHub™, monitorujące stan drukarki
oraz specjalny program Primera SNAP™ umożliwiający proste drukowanie zdjęć.
Bardzo szeroka gama papierów: błyszczący, półmatowy, papier samoprzylepny,
papier fotograficzny z nadrukiem kartki pocztowej na spodzie, magnetyczny papier
fotograficzny - to naprawdę wiele nośników, które nie są i prawdopodobnie nigdy nie
będą dostępne dla innych drukarek.
Atrament barwnikowy lub pigment: IP60 może używać obu! Użyj atramentu barwnikowego by uzyskać żywsze i bardziej jaskrawe kolory
dla zdjęć typowo amatorskich. Zastosuj pigment aby uzyskać najdokładniejsze odwzorowanie kolorów oraz by uzyskać archiwalne
wykończenie profesjonalnych zdjęć ślubnych czy portretowych. Wydruki atramentowe są tak samo odporne na wodę i zarysowania jak
druk w technologi termosublimacyjnej.
Wszechstronność: drukowanie dowolnej długości bez konieczności zmiany materiałów eksploatacyjnych. Pozwala to zmaksymalizować
zyski oferując jednocześnie różne formaty wydruków. Możesz swobodnie drukować zdjęcia w rozmiarach: 5x15, 10x15, 15x20, 15x30, 15x45,
15x60 cm lub każdą dowolną długość do 61 cm.
Bezproblemowe ładowanie materiałów eksploatacyjnych: nie ma nic prostszego, szybszego i łatwiejszego niż umieszczenie rolki papieru
fotograficznego i zatrzaśnięcie kartridża w pojemniku na tusz.
Atrakcyjna cena: drukarka PRMERA IP60 charakteryzuje się doskonałą ceną zakupu, idealnie skrojoną na dzisiejsze warunki oraz potrzeby
Twojej firmy.
Specyfikacja
Metoda druku
Tryb druku

termiczny druk atramentowy: atrament barwnikowy lub pigmentowy (atrament pigmentowy dostępny wkrótce)
trzy rodzaje: High Speed, Better Quality, Best Quality

Rozdzielczość druku
Formaty druku
Wydajność druku
Interface
Sterownik

od 1200x1200 dpi do 1200x4800 dpi

Waga

3.6 kg

Wymiary (SxWxG)

32.3x21.1x38.1 cm

Zasilanie
Zużycie energii
Certyfikaty

100-240VAC, 50/60 Hz

5x15, 10x15, 15x20, 15x30, 15x45, 15x61 cm, własny (szer. 152mm, dł. do 609.6mm)
1365 • 662 • 516 szt. zdjęć 10x15 z jednego kartridża (zależy od trybu druku)
USB 2.0
Windows 7/8x/10+ • Mac OS X (sterownik dla MacOS dostępny wkrótce)

praca: 10W, tryb czuwania: 1.5W
UL, UL-C, CE, FCC Class A

Eksploatacja
Glossy Photo
Luster Photo
Luster Adhesive Photo
Postcard Photo Material
Magnetic Photo Material

błyszczący papier fotograficzny, 2 rolki (152mm x 53.34m)

Dye-Based Ink Cartridge
Pigment-Based Ink Cartridge *
Ink Cartridge Garage LX910

barwnikowy atrament wodny (kolory CMY, zintegrowany jako 1 wkład)
pigmentowy atrament (kolory CMY, zintegrowany jako 1 wkład)
uszczelniacz wkładu atramentowego (zapobiega wysychaniu już używanego ale wyjętego z drukarki wkładu) , 2 szt.

Ink Filter Maintenance Kit

zestaw konserwacyjny zawierający 4 filtry (wymiana co 25 wkładów atramentowych)

półmatowy papier fotograficzny, 2 rolki (152mm x 53.34m)
półmatowy samoprzylepny papier fotograficzny, 2 rolki (152mm x 30.48m)
błyszczący papier fotograficzny z nadrukiem kartki pocztowej na spodzie, 2 rolki (152mm x 30.48m)
błyszczący magnetyczny papier fotograficzny, 2 rolki (152mm x 30.48m)

* atrament pigmentowy dostępny wkrótce
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