
DS-RX1HS
Drukarka termosublimacyjna

NIEWIELKA INWESTYCJA

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

DUŻA PRĘDKOŚĆ

EKONOMICZNE MEDIA

MATOWE I BŁYSZCZĄCE

MEDIA Z PERFORACJĄ

Doskonałe urządzenie ’na start’ do wysokowydajnego drukowania!

DS-RX1HS to opłacalne i łatwe w obsłudze rozwiązanie dedykowane zarówno

do zintegrowanych fotokiosków jak i dla profesjonalistów oraz zaawansowanych

amatorów. W urządzeniu tym zawarto całą wiedzę i doświadczenie firmy DNP

o druku termosublimacyjnym. Drukarka przeznaczona do druku fotografii oraz

obsługi różnych eventów jest w stanie wydrukować nawet 700 zdjęć formatu

10x15 cm w jednym cyklu drukowania. DS-RX1HS to niezawodna i dedykowana

do trudnych zadań drukarka o wysokiej wydajności druku, charakteryzująca się
kompaktowymi rozmiarami, która z pewnością zrobi na Tobie wrażenie.

Prawdziwy 'koń pociągowy’ w Twoim biznesie!

2 LATA
GWARANCJI

6
cali

20% SZYBSZA

od DS-RX1



SPECYFIKACJA
Rodzaj druku jednostronny

Technologia druku termosublimacja
taśma YMC + warstwa ochronna

Gradacja tonów 256 (8-bit) na każdy kolor

Rozdzielczość (dpi) 300x300 (tryb high speed) 
300x600 (tryb high quality)

Funkcja Ribbon rewind tak, dla matu i błysku

Możliwość podłączenia SL620 lub DST4

Bufor 64MB

Interface USB 2.0

Waga 14 kg

Powierzchnia 0.11 m2

Ładowanie mediów z przodu

Zużycie prądu (druk) AC 240V-100V, 50/60Hz 1.6A / 3.9A

Kompatybilność PC / MAC 
Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

POSIĄDŹ EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE

� Niski poziom inwestycji, bez utraty funkcjonalności i jakości
� Ekonomiczne media zapewniają standardową jakość druku
� Wydajne urządzenie oferujące niskie zużycie energii
� Rzadsza zmiana mediów zapewnia łatwą konserwację oraz

długie cykle pomiędzy wymianą materiałów eksploatacyjnych
ZAPROPONUJ INNOWACYJNE MEDIA

� jakość wydruków od DNP
� unikalny format wydruku 4x4” Social

Media z odrywanym paskiem 2x4”,
który może być wykorzystywany jako
świetny przekaz marketingowy

�

MATOWA BŁYSZCZĄCA

� Niezawodna i sprawdzona technologia
� 2 lata gwarancji lub 40000 wydruków - zależy co nastąpi

wcześniej

CIESZ SIĘ TRWAŁĄ KONSTRUKCJĄ

TETENAL POLSKA Sp. z o.o.
Roździeńskiego 188 B
40-203 Katowice
tel : 32 3559111  •  32 3559112
sprzedaz@tetenal.pl
www.tetenal.pl
www.tetenal.com.pl

DS-RX1HS

WYBIERZ DOSTĘPNE FORMATY

� 3.5x5” (9x13 cm)
� 4x6“ (10x15 cm) 
� 5x7” (13x18 cm) 
� 6x8” (15x20 cm)

� Paski foto:
2x6” (5x15 cm) 

� Wysoka przepustowość
� Duża pojemność druku 
� 290 wydruków (10x15cm) na godzinę

w trybie High Speed o wykończeniu błyszczącym
� 20% szybciej niż poprzedni model DS-RX1

WYBIERZ PRAWDZIWEGO 'KONIA POCIĄGOWEGO'

KORZYSTAJ Z WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI DRUKU

Format druku w trybie High Speed, wykończenie błyszczące
4x6“ (10x15 cm)           12.4 sek. 
5x7” (13x18 cm)           19.9 sek. 
6x8” (15x20 cm)           21.9 sek. 

Media                  il. wydruków      z perforacją        bez nadruku
RX1HS_46                1400 
RX1HS_68 700 
RX1HS_57                   700 

Drukarka kompatybilna z oprogramowaniem DNP : Hot Folder Print, Party Print, Tomo 

� Media z perforacją
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Format
ekskluzywny

2 rodzaje wykończenia powierzchni


