Maksymalizuj możliwości swojego biznesu

Doskonała jakość zdjęć

Frontier DE100 to kompaktowe urządzenie atramentowe
umożliwiające wysokiej jakości druk fotograficzny
na różnych typach papieru specjalistycznego.
Dzięki elastycznej konfiguracji obsługuje szeroką gamę
produktów, oferując wiele możliwości w zakresie
drukowania zdjęć cyfrowych.

Spełniaj najwyższe wymagania jakościowe
Doskonała jakość odbitek
Frontier DE100 wykorzystuje 4 tusze pozwalające uzyskać
piękne odbitki o wyjątkowej ziarnistości i ostrości,
co przekłada się na pełną satysfakcję klienta.

Drukarka ogólnego przeznaczenia
(6 kolorów tuszy)

Najwyższa jakość i najdokładniejsze
rozmieszczenie kropli atramentu
Opracowane w oparciu o autorską technologię firmy Fujifilm,
system tuszy ViViDiA D-photo oraz profesjonalna głowica
zapewniająca wysoką rozdzielczość druku (1200×1200 dpi)
ułatwiają precyzyjne rozmieszczanie kropli atramentu o objętości
1 pikolitra na papierze fotograficznym. To pozwala zapewnić
ostrość obrazu i zapobiega niewłaściwemu umiejscowieniu
kropli, co mogłoby skutkować nierówną powierzchnią odbitki
i zniekształceniom naniesionego tuszu.

DE100
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Black

Technologia przetwarzania obrazu Fujifilm
Opracowana przez firmę Fujifilm
technologia Image Intelligence™
zapewnia piękne zdjęcia dzięki
automatycznej kompensacji
trudnych warunków, takich jak
słabe światło, nadmierne
podświetlenie, wysoki kontrast,
niedoświetlenie oraz
prześwietlenie.

DE100 (1200 dpi) (odbitka)

Dane cyfrowe 300 dpi
Pierwotne zdjęcie

Zoptymalizowane zdjęcie
po przetworzeniu obrazu

Drukarka atramentowa
ogólnego przeznaczenia
(720 dpi) (odbitka)

Rozwijaj swój biznes
i wprowadzaj optymalizacje
Elastyczna konfiguracja systemu pozwalająca
na różnorodne zastosowania
W zależności od modelu biznesowego możesz skonfigurować
najbardziej wydajny system w oparciu o cztery urządzenia
Frontier DE100 (lub jeszcze więcej) oraz oprogramowanie
i wyposażenie opcjonalne.
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Samoobsługowy system druku

System minilaboratorium

Druk forografii na eventach

Szeroki wybór papierów
o różnej powierzchni i rozmiarze
niedostępny w przypadku
drukarek sublimacyjnych

Niewielka inwestycja
zapewniająca wysoką moc
przetwarzania w oparciu
o minilaby atramentowe

Kompaktowe rozmiary i łatwość
przenoszenia umożliwiaja
stworzenie mobilnego studia
fotograficznego.

(konfiguracja podwójna)

330

*

Około

(10×15 cm)

odbitek/h

(konfiguracja poczwórna)

10.8

Około

W przypadku konfiguracji poczwórnej

(10×15 cm)

s/odbitkę

Około

1,320

(10×15 cm)

odbitek/h

*W zależności od wybranej metody pomiaru. Podane wyniki mogą być w niektórych
przypadkach niższe w zależności od warunków eksploatacyjnych i otoczenia.

Rozwijaj swój biznes, aby pozyskiwać coraz więcej klientów
Zwiększ przychody i wychodź naprzeciw trendom dzięki szerokiej gamie
oferowanych powierzchni papierów fotograficznych
oraz optymalnej grubości papieru
Szeroki wybór powierzchni papieru
W odróżnieniu od drukarek sublimacyjnych, które są ograniczone
do standardowych rozmiarów papieru, model Frontier DE100 obsługuje
różne rozmiary papieru (od 89×50 mm do 210×1000 mm), w tym odbitki
kwadratowe spopularyzowane przez aplikacje na smartfony, odbitki
w formacie portfelowym i banery, panoramy do dekoracji pomieszczeń.

Portfel

50 ✕ 89 mm

Kwadrat

89 ✕ 89 mm

Urządzenie obsługuje papier błyszczący (glossy),
półmatowy (laster) i jedwabny (silk). Inne
powierzchnie zostaną wkrótce dodane, aby jeszcze
bardziej poszerzyć gamę produktów.

4R

102 ✕ 102 mm

102 ✕ 152 mm

A4

Baner

210 ✕ 297 mm

210 ✕ 1,000 mm

Szerokość wydruków (mm)

89 / 102 / 127 / 152 / 203 / 210

Długość wydruku (mm)

50 – 1,000

Oszczędność miejsca i czasu
przy jednoczesnym zwiększeniu
wydajności biznesowej

Specyfikacja ogólna Frontier DE100

Oszczędność miejsca

Kompaktowe rozmiary
430 mm

Mini Frontier można ustawić
nawet w niewielkich
pomieszczeniach, ponieważ
zajmuje powierzchnię
zaledwie 0,21 m2.

490 mm

0.21m

2

Oszczędność czasu

Tryb drukowania

standardowy, wysokiej jakości

Metoda druku

piezoelektryczny system drukujący

Rozmiar odbitki

89×50 mm – 210×1000 mm

Szybkość druku

10,8 s/odbitkę (10×15 cm) w trybie standardowym

Rozdzielczość

1200×1200 dpi w trybie standardowym

druku

2400×2400 dpi w trybie wysokiej jakości

Podawanie papieru

1 rolka

Typy papieru

błyszczący, półmatowy, jedwabny

Wkład tuszu

tusz barwnikowy w 4 kolorach (CMYK) (200 ml na jeden kolor)

Zajmowana pow.

Około 0,21 m2

Wymagania

AC 100–120 V, 50/60 Hz, 6,0 A

dotyczące zasilania

AC 220–240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

Wymiary (mm)

490 (szer.) × 430 (gł.) × 354 (wys.)

Masa

ok. 26,5 kg (bez papieru i tuszy)

*Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dzięki prostej obsłudze i rzadszym czynnościom
konserwacyjnym pracownicy mogą skupiać się na sprzedaży.

Łatwa konserwacja
Aby wymienić wkład atramentowy lub rolkę papieru,
wystarczy otworzyć przednią pokrywę.

Jednostka: mm

430

Wymiary

Usuń zużyty papier

Wymień rolkę papieru

490

Wymień tusz

430

1.9

Odbitki

Wymiana materiałów
eksploatacyjnych odbywa się
rzadziej dzięki tuszom
o wysokiej lepkości
pozwalającym zwiększyć liczbę
odbitek o 1,9 raza.

354

Rzadsza wymiana materiałów
Liczba odbitek na jeden wkład
eksploatacyjnych
raza
więcej

Dotychczasowa
drukarka

DE100

Materiały eksploatacyjne
Dedykowany papier fotograficzny wysokiej jakości

Opracowane przez firmę Fujifilm tusze
o wysokiej lepkości

Fujifilm Quality Dry Photo Paper

Wkład atramentowy Fujifilm DE
Rolki 65 m

89 mm
102 mm
127 mm
152 mm
203 mm
210 mm

Błyszczący
○

Półmatowy
○

Jedwabny
—
—

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

—

○
○

Liczba rolek
w opakowaniu
2 rolki
2 rolki
2 rolki
2 rolki
2 rolki
2 rolki

FUJIFILM Europe GmbH (sp. z o. o.) Oddział w Polsce / Branch in Poland
Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, Polska
www.fujifilm.pl, e-mail: minilaby_feg-pl@fujifilm.com

200ml
Kolor
Czarny
Cyjan
Magenta
Żółty
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