DUPLIKÁTORY

DP-210e a DP-220e
LEVNÝ TISK VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

Modely digitálních duplikátorů - Duprinterů DUPLO DP- 210e a DP-220e umožňují tisk na formát ové pole A4 v kvalitě
300x600dpi. Odlišují se pouze provedením s automatickým podavačem - DP- 210e, nebo s předlohovým sklem DP-220e.
V porovnání s klasickými kopírovacími stroji spotřebují pouze zlomek energie a díky studené technologii tisku umožňují
dobré zpracování i obtížně potiskovatelných papírů, jakou jsou recykláty, samolepky, obálky.
VYNIKAJÍCÍ KVALITA
Díky rozlišení skeneru 300x600 dpi jsou originály reprodukovány ve vysokém standardu a bylo docíleno excelentních
výsledků při tisku jemného textu, linek i polotónů. Použitím automatického podavače je možno skenovat až 100 originálů
do formátu A3 nebo tisknout přímo z PC/Mac díky počítačovému propojení, dodávanému jako příslušenství.
TISK ŠIROKÉ PALETY NEJRŮZNĚJŠÍCH PAPÍRŮ
Spolehlivý podávací systém Duprinteru zajišťuje přesné a kontinuální podávání širokého rozsahu materiálu od
samopropisovacích papírů po kartony a obálky.Podávání a předávání papíru ja založeno na osvědčeném automatickém
výtahovém systému, unikátním tříkolečkovém podavači a bezotiskovém výstupu pomocí podsávaného pásového
dopravníkua přítlakového ventilátoru.
DOSAŽENÍ VYŠŠÍ PRODUKTIVITY NEŽ KDYKOLI PŘEDTÍM
Navzdory malým rozměrům DP21S a DP23S se podařilo do těchto strojů integrovat potřebné funkce pro dosažení
maximální produktivity při minimálních zásazích obsuhy, konkrétně: kapacityvstupu/výstupu pro 1000 listů 80g/m2, ADF
pro 100 listů, 300 masterů na roli a kapacity odpadníku 50 masterů. Kombinace těchto vlastností spolu s okamžitou
výrobou matric a rychlostí až 120 výtisků/min. dává ve výsledku velmi vysokou produktivitu.
POSTAVENÉ NA VÝKONU
Duplo využilo svých bohatých zkušeností a proslulé konstrukční kvality i při produkci modelů DP-210e a DP-220e, které
dosahují až dvojnásobné životnosti v porovnání s alternativními modely.
JEDNODUCHÁ OBSLUHAA PLNÁ VYBAVENOST
Doplňkové užitelské funkce obsahují plný rozsah zvětšování a zmenšování, uživatelské paměti nejčastějšího nastavení a
utajovací mód pro citlivé dokumenty. Jako volitelné příslšenství je možno použít přístupové karty a páskový oddělovač sad
BAREVNOST
Proč tisknout pouze v černé a bílé, když můžete tisknout barevně? Duplo má k dispozici řadu standardních barev včetně
barev škály Pantone© na zvláštní objednávku.

DUPLIKÁTORY

DP-210e a DP-220e

SPECIFIKACE
Skenovací metoda
Rozlišení
Kapacita ADF
Rychlost prvního výtisku
Rychlost tisku
Rozměr originálu
Gramáž originálu
Skenovací plocha
Tisková plocha
Formát papíru (min)
Formát papíru (max)
Kapacita nakládání
Kapacita vykládání
Gramáž papíru

DP-210e
DP-220e
ADF
předlohové sklo
300 x 600 dpi
300 x 600 dpi
100 listů (64 g/m2)
ne
24 sekund
21 sekund
60 - 120 tisků/min.
Max.297x432, min. 100 x 148 mm
libovolná
64 - 128 g/m2
291 x 423 mm
204x288 mm
100 x 150 mm
271 x 382 mm
1000 listů 80 g/m2
1000 listů 80g/m2
53-210 g/m2

ZOOM

Vymazání stínů knihy
Utajený dokument
Dávkování barvy
Natahování masteru
Barevný dotisk

50 až 200%, nebo automatický 70, 81, 86, 115
122 a 141% n
9 pamětí pro uložení různých tiskových úloh
ne
2, 4, 8x
horizontálně: +/- 15 mm
vertikálně: +/- 15 mm
ne
ano
ano
ano
plně automatické
plně automatické
metodou výměny bubnové jednotky

Propojení s PC

volitelný interface pro Win XP/mac OS

Spotřební materiál
příslušenství

Barva, mastery v rolích, oddělovací pásky
Bubnová jednotka pro další barvu,
Páskový oddělovač,
Snímač karet, ADF
1270 x 615 x 710 mm
68 kg
230 V, 50 Hz, 1,1 A

Paměti
Multiexpozice
Nastavení pozice tisku

Rozměry (d x š x v)
Váha
Napájení

