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A IMPRESSORA DUPLES 
PRO SUBLIMAÇÃO MAIS 
VERSÁTIL DO MERCADO.



Lucrativa Flexível

Fácil de Usar Alta Qualidade

Aumente a sua lucratividade, utilizando as 
habilidades de impressão simples ou dupla da 
DS80DX. O design premiado da entrega 
confiabilidade e alto desempenho, garantindo 
a você um máximo retorno sobre o seu 
investimento.

Imprima fotos simples ou duplas, com 
qualidade superior. A impressora é 
otimizada para oferecer aos clientes as 
cores vibrantes que eles desejam. Um 
software de Mini Photobook está incluído, 
para começar imprimir imediatamente.  

A DS80DX tem design ergonômico, para acesso 
fácil ao carregamento frontal de mídia. É só 
carregar o papel e está pronto!

Imprima fotos, calendários e books com qualidade 
profissional superior e com acabamento fosco ou 
brilhante surpreendente. Um mecanismo poderoso 
de controle de impressão, criado para maximizar 
a qualidade da imagem e dar aos seus clientes 
o espectro de cores vibrante e robusto que 
eles exigem.   

DS80DX™

A DS80DX inclui o software Mini Photobook™ criado pela DNP.

 

 
 
  

 

Seja Seu Próprio Chefe:
Com a impressora duplex DNP, você decide quais produtos fotográficos vai 
oferecer. Cores vivas, em cartões customizados, calendários e até 
photobooks. Crie produtos fotográficos de alta qualidade, em diversos 
formatos. A impressora duplex DS80DX também oferece fotos impressas 
de um só lado. Ou seja, ela imprime tanto fotos apenas na frente, quanto 
frente e verso. 

O design exclusivo em
duas partes da DNP
oferece flexibilidade
de serviços.



Esta dupla poderosa permite a criação de mini photobooks em minutos!
O software DNP está incluído, para ajudá-lo a criar mini photobooks 
exclusivos: Formato Instagram®, nos tamanhos 10cm x10cm, 10cm 
x20cm e 15cm x20cm, e uma impressionante “Super Panorâmica”– uma 
impressão de 10cm x40cm sobre duas páginas 10cmx20cm.  O programa 
também cria o book automaticamente, com base nas suas seleções 
fotográficas.  

Estes formatos maximizam a capacidade da impressora de utilizar uma 
única folha 20cm x30cm frente e verso, para criar um  mini photobook 
completo em questão de minutos. Fotos de destinos ou paisagens podem 
ser pré-carregadas, para você personalizar o book rapidamente, como 
fotos on-demand.
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• Software simples, criado para ser totalmente integrado com a Hot Folder Print da DNP.

• Conecte imagens facilmente, do cartão de mídia da cámera, drive USB ou outras mídias de armazenamento.

• Carregue rapidamente imagens pré-carregadas ou tiradas na hora, para criar um mini photobook.

• Em seguida, escolha o tamanho da impressão (10x10cm, 10x20cm, 15x20cm ou Super Panorâmica

   10x40cm), e o software completa as páginas automaticamente.  

• Facilidade para customizar, recortrar ou reordenar as páginas, além de editar para criar o layout desejado.
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Especificações

Tamanho da impressão  10x10cm mini photobook , 10x20cm mini photobook, 
10x40cm photobook com super panorâmica
15x20cm mini photobook

 
 

 
 

Sistema Operacional  Windows 7, Windows 8.1, e 10
  

 

  
CPU  Dual Core
Memória   4GB

Espaço Disponível em HD 20GB

Especificações
Método de Impressão  Transferência térmica por sublimação
Modo de Impressão   Modo Alta Velocidade  
Resolução   300x300dpi 300x600dpi 
Tamanho de impressão (duplex)                 20x20cm, 20x25cm, 20x30cm

Photobook:  20x27.3cm
Calendário: 20x26.5cm

 
 

            

Tamanho de impressão (simples) 10x20cm, 12.5x17.75cm, 15x20cm, 
20x20cm, 20x25cm             

              
                      
Número de impressões   20x30cm 

Simplex: 110 folhas
Duplex: 55 folhas

 

   

Velocidade de impressão (duplex)   135seg.    

Acabamento ribbon  YMC + overcoat
Interface  USB 2.0 (máximo 480 Mbps)
Tamanho de buffer  Para duas imagens
Sistema operacional  Windows® 7, 8, e 10 
Dimensões externas   32cmLx24.5cmPx41.5cmA

 Aproximadamente 29 kg
Fonte de energia  AC100V~240V 50/60 HZ
Consumo de energia (quando imprimindo) Max 100v-124v / 400W
Acessórios  Cabo de alimentação de energia

Requisitos de software Software de criação de ordens de serviço
Driver Windows
Driver Mac (pendente)

Peso (não incluindo acessórios e mídia)

Velocidade de impressão (simples) 35seg.
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