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A IMPRESSORA FOTOGRÁFICA PRONTA 
PARA LEVAR A QUALQUER LUGAR!



Lucrativa Confiável

Portátil High Quality

Um ótimo investimento. Esta impressora 
fotográfica oferece preços de mídia 
competitivos e realiza diferentes formatos de 
impressão sem muita diferença no preço.

A DS80 funciona de forma confiável por 
muitos anos. A impressora é equipada com 
um sistema exclusivo de proteção contra 
poeira, que permite levá-la para as tarefas 
mais desafiadoras.

Uma impressora ideal para retratos e eventos, a 
DS80 é compacta e leve, ou seja, é a sua companhia 
ideal para trabalhos fora do estúdio.

Devido ao seu controle de aquecimento e 
cabeça de impressão avançados, a DS80 
imprime fotos de 10x20 a 20x30, com 
suave gradação.
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De fotos feitas em estúdio a eventos externos, a leve e compacta
DS80 pode ser facilmente transportada de um lugar para o outro!
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Especificações
Mètodo de impressão  Método de transferência térmica por sublimação
Modo de impressão   Modo alta velocidade  Modo alta resolução
Resolução   300x300dpi  300x600dpi
Tamanho da impressão                 10x20cm  

             13x20cm  

              15x20cm 

             20x20cm  

   20x25cm 
                 20x30cm  
   
Número de impressões   20x25cm  130 

  20x30cm  110 
Velocidade de impressão    20x25cm    30.2sec.  40.2sec.
                  20x30cm   35.2sec.  46.2sec.

Acabamento ribbon
  

YMC + overcoat
Interface

  
USB 2.0 (Máximo 480Mbps)  

Software do driver  Windows® 2000 / XP / VISTA / Windows 7 & 8 - MAC OS
Dimensões externas  31.8cm L x 36cm D x 16.8cm A

 Approx. 13 kg
Fonte de energia  AC100V~240V 50/60 HZ (bivolt)
Consumo de energia (durante impressão) 100V 3.96A 240V 1.69A
Acessórios

Opções de acabamento Brilho, fosco (mate)

Mídia DS808x10, DS808x12
 Cabo de alimentação

Peso (não incluindo acessórios e mídia)
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