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A FORMA SIMPLES DE GERENCIAR
A IMPRESSÃO DE FOTOS!



A interface do software da HFP 
oferece controle da configuração da 
impressora DNP para a fácil 
impressão de fotos. Conecte até seis 
impressoras – DS40, DS80, 
DS80DX, RX1 – para fazer 
impressões simultâneas e compartil-
har trabalhos de impressão entre 
impressoras similares.

Hot Folder Print (HFP) é um utilitário 
de software fácil, para imprimir 
imagens com qualquer impressora 
DNP. O HFP age como uma 
ferramenta de integração para 
desenvolvedores de software. A GUI 
melhorada oferece visualização 
atualizada do painel de controle, 
aviso customizado de nível baixo de 
mídia e perfis de cor.

A HFP permite que os usuários 
controlem as definições de cor, 
incluindo a autocorreção, RGB, 
Gamma, contraste, saturação e 
nitidez. Utilize o controle individual 
de canais ou mova os canais em 
conjunto. Reverta rapidamente para 
definições neutras.

Moderno e fácil de navegar, o GUI 
expandiu o suporte a idiomas, 
incluindo inglês, francês (Canadá), 
espanhol (América Latina) e 
português (Brasil). Múltiplos 
idiomas também são suportados 
nos menus, painéis de controle e 
perfis de cor do HFP.

www.dnpphoto.com
www.dnpimagingcomm.com

Múltiplas Impressoras Controle de CorFácil Integração Vários Idiomas
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Novo GUI - Painel!

• Visualização de até seis impressoras 
   conectadas.
• Mostra impressora, status da impressora,
   tamanho de impressão e impressões 
   restantes no ribbon.

• Escolha uma borda existente ou importe 
   rapidamente.
•  Redimensione ou posicione uma imagem
   dentro da margem da borda.

 

 

 

PC Windows 7, 8, e 10 (32 or 64 bit)
NET versão 4.5
2 GB Ram ou maior
Resolução de vídeo de 1024 x 788 ou maior
20 GB de espaço livre em disco

 

Impressoras
(vendidas separadamente)

 

 

Tamanho de impressão

Hot Folder Print (HFP) age como uma ferramenta de integração, oferecendo aos 
desenvolvedores de software um método fácil de integrar impressoras DNP.
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DS620A
DS-RX1HS
DS820A
DS40
DS80
DS80DX

DS620A 10x15, 13x18, 15x20, 15x36, 15x51 
DS-RX1HS    10x15, 15x20 
DS820A 10x15, 13x18, 15x20, 20x20, 20x25, 20x30
 20x46, 20x56, 20x66, 20x81
DS40            10x15, 13x18, 15x20, 15x23 
DS80            10x15, 13x18, 15x20, 20x20, 20x25, 20x30    
DS80DX       20x25, 20x30, 20x27.3, 20x26.7

NOVA Versão v2.3!
• Tamanhos panorâmicos de 15x36 e 15x51 cm (Requer DS620A com o firmware mais recente).
• Panorâmico 20x46, 20x56, 20x66 "e 20x81 cm para DS820A.
• Lustroso, Mate, and Fosco Fino* acabamento (Requer DS620A com o mais recente firmware).
• 20x20 cm impressão (Requer DS820A ou DS80DX).
• Janela de aplicação móvel.
• Preservação de configurações e arquivos de usuário personalizados durante a atualização.

* Disponível apenas para DS820A


