Już dziś stać cię na własne
domowe studio fotograficzne
Dzięki drukarce Citizen wydrukujesz wspomnienia nie wychodząc
z domu a wspaniałe zdjęcia stworzą twoją historię

Citizen CY
Photo
Zastosowanie
•
•
•
•
•
•
•

Domowe studio fotograficzne
Budki fotograficzne
Park rozrywki
Punkt wywoływania zdjęć
Biuro
Systemy bezpieczeństwa
Medycyna

Dlaczego warto?
• Zdjęcia drukujesz kiedy chcesz
• Oszczędzasz czas drukując
odbitki w domu
• Twoja prywatność jest bezpieczna
• Niski koszt odbitki (poniżej 50 gr*)
• Zdjęcia z przyjęcia możesz
drukować jeszcze w trakcie jego
trwania
* przy formacie 10x15 cm

Wysokiej jakości
drukarka fotografii!
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Dzięki najnowszym rozwiązaniom
firma Citizen stworzyła kompaktową
drukarkę, która wydrukuje aż 700
zdjęć w formacie 10 x 15 z jednej
rolki papieru.

Wysokiej jakości drukarka
termosublimcyjna do zdjęć
Dane techniczne
Model

JR10-M01

Metoda wydruku

Termosublimacja z powłoką ochronną

Tryby wydruku
Rozdzielczość
Prędkość
wydruku

           Szybki

      Wysoka jakość

      300 x 300 dpi

      300 x 600 dpi

10x15

         14.9 sek.

         19.9 sek.

12x18

         23.9 sek.

         30.9 sek.

15x20

         26.9 sek.

         34.9 sek.

Interfejs

10x15 2 zdjęcia, 12x18 i 15x20 1 zdjęcie

Sterowniki

Windows XP®, Vista®, 7 (32 i 64 bity), 8

Dokładny
wymiar

Ilość odbitek
na rolce
Folia
Wymiary
Waga
Zasilanie

10x15

4x6”, 101x152mm

12x18

5x7”, 127x178mm

15x20

6x8”, 152x203mm

10x15

700

12x18

350

15x20

350
YMC + powłoka
szer. 322 x gł. 351 x wys. 281 mm
14 kg bez rolek
około 18 kg z nowymi rolkami

Photo

Wysoka wydajność pakietu

Właściwości:

Pakiet o standardowym wymiarze zdjęć
10x15 ma pojemność aż 700 odbitek.
To jedna z największych pojemności
dla takich drukarek. Pozostałe wymiary
zdjęć to pojemność 350 odbitek.

• Łatwa wymiana pakietów drukujących.
• Kompaktowa obudowa.
• Jedna z mniejszych drukarek mająca
pojemność do 700 odbitek.
• Wysoki standard zastosowanych
elementów pozwala na szybkie
otrzymanie odbitki o wysokiej jakości.
• Podwójny bufor zapewnia ciągły wydruk
bez opóźnień.

USB 2.0, max 480 Mbps

Bufor

Citizen CY

• Możliwość wykończenia odbitek
w połysku i macie.
• Pełna informacja o pozostałej ilości
odbitek.

Papier wraz z folią są zainstalowane
w dostępnej, przedniej części drukarki.
Drukarka automatycznie wykrywa
format zdjęć oraz ilość pozostałych
odbitek.

AC100V-240V 50/60Hz

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi danego producenta. Wygląd, dostępność i specyfikacje
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ViewPro s.c. T. Mróz, A. Zajkowski ul. S. Leszczyńskiego 40A/4 02-496 Warszawa, info@viewpro.pl, Tel: +48 666 881 807

