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A IMPRESSORA QUE EXPANDE
OS SEUS NEGÓCIOS COM ALTA
QUALIDADE E PREÇO ACESSÍVEL!

DS-RX1HS™
De cabines de foto a fotos no local, você tem muita diversão e ótimos
resultados. A DS-RX1HS mantém o sorriso dos seus clientes!
$

Baixo Investimento

$

Com economia de energia e ótimo custo-benefício,
a DS-RX1HS não sacrifica a funcionalidade nem a
qualidade. O baixo custo da impressora torna
perfeito para fotógrafos iniciantes e operadores
de estandes fotográficos.

$

A DS-RX1HS oferece uma abordagem de baixo
custo, com insumos econômicos, ao mesmo tempo
em que garante o padrã de qualidade de impressão.
Entrega impressões nas medidas 10x15cm,
13x18cm, 15x20cm, superfície mate ou brilhante,
e resolução que vai de 300x300 a 300x600dpi.

Alta Capacidade de Impressão
Com capacidade de 700 impressões 10x15cm
por rolo, a DS-RX1HS permite o funcionamento
da impressora por longos ciclos antes da troca
de papel.

Mídia Econômica

Cabine Fotográfica Pronta
O design durável permite que a DS-RX1HS
caiba perfeitamente em cabines fotográficas,
em um quiosque ou pequenas áreas de vendas.

Especificações

Número de impressões
Velocidade de impressão

Opções de acabamento
Acabamento ribbon
Interface
Sistema operacional
Dimensões externas
Peso (não incluindo acessórios e mídia)
Fonte de energia
Consumo de energia
Acessórios
Mídia

Método de transferência térmica por sublimação
Modo Alta Velocidade
Modo Alta Qualidade
300x300 PPP
300x600 PPP
5x15cm* 10x15cm
15x20cm NOVO 15x15cm**
10x15cm 700 folhas
15x20cm 350 folhas
5x15cm
14 seg.
10x15cm 12.4 seg.
15x20cm
22 seg.
Satinado, mate
YMC + revestimento
USB 2.0 (Máx. 480Mbps) Tipo B
Compatible con USB iSerial
Windows® 10, 8, e 7 (32/64 bit)
32cm x 35cm x 28cm (L x P x A)
Aproximadamente 12 kg
CA 100V~240V 50/60Hz
100V 2.9A 240V 1.2A
Cabo de alimentação
RX1HS 10x15cm, RX1HS 15x20cm

Dimensiones

28 cm

Método de impressão
Modo de impressão
Resolução
Tamanho da impressão

*Duas tiras de fotos impressas em 10x15cm.
**Requer atualização para o firmware da impressora mais recente v2.06.

Software opcional disponível em nosso site.
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