
DS820
Termosublimační tiskárna

*TPH: Tepelná tisková hlava

Záruka   
2 roky 

Váš partner do studia i na akce pro umělecké a velkoformátové 
fotografie!
DS820 je výkonná a kompaktní tiskárna, kterou si vaše umění zasluhuje. Jestliže vyžadujete 
nejlepší kvalitu, DS820 vám poskytne ostré profesionální barvy. Prodloužená životnost TPH* 
vám zajistí roky spolehlivého výkonu.

DS820 dokáže tisknout velkoformátové fotografie, dokonce i panoramatické tisky velikosti 
až 20x80 cm v rekordním čase. Navíc díky ověřenému protiprachovému systému ochrání 
papír před znečištěním.

Špičková technologie!

FUNKCE přEvíjENí pÁSKY

4 drUhY povrChů

MÉdIA vYSoKÉ KvALITY

CENovĚ EFEKTIvNí

NovÝ KoMpAKTNí dESIGN

o 45 % rychlejší  

Než DS80



matný

lesklý

jemně matný

luster (lesklý)

BUĎTE PRODUKTIVNĚJŠÍ A VYDĚLÁVEJTE VÍCE 

 f nová funkce převíjení pásky: zoptimalizujte svůj tisk a snižte 
odpad u matného i lesklého povrchu v normálním režimu 

 f snadnější používání:  optimalizujte skladovou 
zásobu médií

 f eko spotřeba: ≤ 0,5 W v pohotovostním režimu

 f tiskněte 2 velikosti fotografií z jedné 
velikosti papíru! Pro optimální využití

VYTISKNĚTE VELIKOST, JAKOU CHCETE

 f 4x8” (10x20 cm)

 f 5x8” (13x20 cm)

 f 6x8” (15x20 cm) 

 f 8x10” (20x25 cm) 

 f 8x12” (20x30 cm)  

exkluzivní velikosti

 f Velký čtvercový formát: 
8x8” (20x20 cm) 

 f Panoramatický tisk s sDk(1): 
8x22” (20x55 cm) a 8x32” (20x80 cm)

 f mezinárodní standardy: 
Formáty a5 (15x21 cm) a a4 (21x29,7 cm)
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SPECIFIKACE 

Plocha pro tisk Jednostranná

technologie tisku
Termosublimační s tepelným přenosem 
Tříbarevná YMC páska + ochranná vrstva

Gradace 256 (8 bitů) odstínů pro každou barvu

rozlišení (dpi)  
300 x 300 (ve vysokorychlostním režimu) 

300 x 600 (v režimu vysoké kvality)

Funkce navinutí pásky Matný a lesklý povrch

4 druhy úpravy povrchu Matný, jemně matný, lesklý a luster (lesklý)

možnosti připojení SL620, DST4 nebo WPS

Paměť bufferu 128 MB

rozhraní uSB 2.0

Přibližná hmotnost 14 kg

Plocha přístroje 0,12 m2

Způsob zavádění média Přední zavádění

spotřeba energie (při tisku) 240 V - 100 V stř., 50/60 Hz 1,6 a/3,9 a

Úsporný režim 0,5 W nebo méně v úsporném režimu

kompatibilita PC/MaC

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

TECHNICKÝ NÁKRES

VYZDVIHNĚTE EMOCE DÍKY VYSOCE KVALITNÍM MÉDIÍM

 f Zářivé a ostré barvy

 f Hladký zadní povrch pro delší životnost 
TPH(3)

 f 2 druhy médií: „Digital“ a „Pure 
Premium Digital“

 f Vysoká kvalita pro fotoateliéry 
s Pure Premium Digital:  
režim vysoké denzity, vyšší lesk, 
výraznější černá a bílá 

 f 4 exkluzivní typy povrchu 

 f Spolehlivá technologie

 f Záruka 2 roky

UŽÍVEJTE SI ODOLNÝ VÝKON

(1)Software development kit
(2)Skutečná rychlost tisku se může lišit 

v závislosti na podmínkách tisku 

DnP Photo ImaGInG euroPe
22, Avenue des Nations 
Immeuble Raphaël
CS 51077 Villepinte
95948 ROISSY C.D.G. Cedex 
FRANCE

Tel : +33 (0)1 49 38 65 50
Fax : +33 (0)1 49 89 00 81 
www.dnpphoto.eu

DS820

 f s jediným typem média 
můžete díky SDk(1) vytisknout 
různé druhy povrchu na 
vybrané části fotografie 

BUĎTE KREATIVNÍ S FUNKCÍ ČÁSTEČNÉ ÚPRAVY POVRCHU 

kompatibilní se softwarovými produkty: hot Folder Print, Party Print a tomo od DnP.
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ZÍSKEJTE VÍC DÍKY VYSOKÉ RYCHLOSTI TISKU(2)

Velikost 
tisku 

Vysokorychlostní 
režim

Pure 
Premium 
Digital

8x10” 29,3 s
8x12”  33,9 s 
a4 33,2 s 

Digital

8x10” 33,7 s
8x12”  39,2 s 
a4 38,4 s 

spotřební 
materiál

Počet tisků 
/balení

DS820_810 260
DS820_812 220
DS820_a4 220

Ds80 Ds820
+ 45%

Velikost 1

Velikost 2

Velikost 2


