DUPLIKÁTORY

DP-S550 a DP-S850
LEVNÝ TISK VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

Modely digitálních duplikátorů - Duprinterů DUPLO DP- S550 a DP-S850 přinášejí tisk v kvalitě vysokého rozlišení HiD,
což platí především pro model DP-S850 který dosahuje hodnot 600x600dpi. 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.
DUPLO HDi DUPRINTER určuje vysoký standard pro rychlý tisk dokumentů. Ekonomika tisku a enviromentální citlivost
je zde spojena s vysokou produktivitou a mimořádnou kvalitou tisku.
TISKOVÝ VÝSTUP
Hdi tisková matrice je navržena pro vysoko kvalitní tiskový výstup. HDi Duplikátory používají speciální karbonovo- sójovou
barvu, která pomáhá vytvářet výborně ohraničený jemný text s rovnoměrnými rozměry tiskových bodů. Rovněž krytí
celých ploch je výrazně lepší ve srovnání s předchozími modely.
OPTIMÁLNÍ A BEZPROBLÉMOVÉ OVLÁDÁNÍ
Dotykový displej intuitivně naviguje obsluhu na rychlé a snadné nastavení stroje. DP-S 550/S850 obsahuje senzory, které
detekují rozměr papíru, čili po založení originálu na skener stroj automaticky přepočítává rozměry papíru.
VYSOKÁ PRODUKTIVITA
Za méně jak 30 sekund stroj může být nastavený a schopný tisknout rychlostí 150 kopií za minutu( A4). Podávač i
vykladač s kapacitou 1200 listů umožňuje vytisknout běžnou tiskovou úlohu o nákladu 1000 výtisků do 8 minut od zapnutí
stroje.
POČÍTAČ A TISK Z ORIGINÁLU
USB port podporuje tisk z Windows a MAC OS. Tisk z PC optimalizuje tiskový driver a podporuje vysoce kvalitní výstup. Po
propojení s LAN kitem ( příslušenství ) umožňuje posílání úloh z několika počítačů propojených do sítě. Vrchný skener
rovněž umožňuje nastavit tlač optimálně pro daný tiskový výstup. Driver podporuje operační systémy Windows 2000, XP,
Vista a Mac OS 10.3/10.4.
KONTROLA DVOJITÉHO ODEBRÁNÍ PAPÍRU
Stroj DP-S850 je vybaven optickým senzorem, který kontroluje každý průchod papíru strojem a vyhodnocuje případné
dvojité odebrání papíru.
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

SPECIFIKACE
Typ zařízení
Rozlišení
Velikost originálu (scaner)
Formát papíru (max)
Formát papíru (min)
Max.tiskové pole
Gramáž papíru
Pracovní metoda
Rychlost první kopie
Rychlost tisku
Kapacita nakladače
Kapacita vykladače
Potlačení stínů středu knihy
ZOOM
Paměti
Stupně expozice
Multiexpozice
Nastavení pozice tisku
LCD snímání dokumentu
Rozpoznání formátu papíru
Utajený dokument
Dávkování barvy
Barevný dotisk
Typ počítače
Typ operačního systému
Propojení s PC
Detekce odebrání dvou papírů
Speciální funkce

Fine Start Mode
Spotřební materiál
příslušenství
Rozměry (d x š x v)
Váha
Napájení

DP-S550 a DP-S850

DP-S550
DP-S850
digitální duplikátor s vrchním skenerem /
propojený s PC pomocí USB portu
600 x 600 dpi
300 x 600 dpi
293 x 428 mm
dtto
297 x 432 mm
dtto
100 x 150 mm
dtto
290 x 423 mm
dtto
50 až 210 g/m2
dtto
termální hlava / tisk jediným tiskovým bubnem
přes matrici
18 sec. A4
45 - 150 listů / min. ( A4 ), dtto
45 - 135 listů / min. ( A3 ) dtto
dtto
1200 listů (80 g/m2)
1200 listů (80 g/m2)
dtto
ano (volitelné)
50 až 500%, nebo automatický 70, 81, 86, 115
122 a 141% n
9 pamětí pro uložení různých tiskových úloh
5 stupňů pro výrobu matrice
5 stupňů pro scaner
5 stupňů pro tisk
2, 4, 8 a 16 -krát na jeden papír, anebo volitelně
horizontálně: +/- 10 mm (motoricky),
vertikálně: +/- 15 mm (motoricky) přes ovládací
panel stroje
ano
ne
ano
ne
ano
ano
plně automatické
metodou výměny bubnové jednotky
IBM kompatibilní
Windows 2000, XP, Vista
USB
ano
ne
funkce rotování předlohy (90, 1800),
nastavitelný separátor papíru,
načtení hustoty snímaného dokumentu,
automatické vypnutí LCD a stroje
pomocí termistoru stroj změří teplotu v místnosti a
čas od poslední práce = probarvení trysek, již
první duplikát je použitelný
Barva, mastery v rolích, oddělovací pásky
bubnová jednotka pro další barvu, bubnová
jednotka A4, LAN kit, páskový oddělovač, snímač
karet, ADF
1360 x 688 x 1080 mm
100 kg
230 V, 50 Hz, 1,6 A

