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AZONNALI GYÁRTÁS

KÖZVETLEN NYOMTATÁS

TELJES FELÜLETŰ KÉP

KIVÁLÓ NYOMATMINŐSÉG

KÉTOLDALAS

Photo Card Printer : not contractual picture.

SNAPLAB+ 
SOFTWARE

Fényképes plasztikkártya nyomtatás közvetlenül a
DNP SnapLab+ által!

Izgalmas új terméket, új bevételi lehetőséget kínál a DNP SnapLab fotókioszk
legújabb verziója: a SnapLab+ szoftverrel beépített sablonok segítségével
pillanatok alatt tervezhetők kétoldalas, hitelkártya-méretű műanyag fotós
kártyák.
Az ajándéknak, tréfának, emléknek, vagy akár üzleti célokra is tökéletes,
plasztikkártyákat a DNP által kínált Fargo® DTC1250e nyomtatóval üzletünkben
készíthetjük el fotóminőségű képekkel, kétoldalasan nyomtatva, percek alatt.
És az igazán gazdaságos üzemelés biztosítja, hogy a műanyag kártyákkal nem
csak sok örömet szerzünk Vevőinknek, de üzletileg is kiválót lépünk!

Plasztikkártya nyomtatás
Közvetlenül speciális nyomtatóra



 

85,6 mm (L) x 54 mm (W)

Nyomtatási méret                           CR-80 széltől szélig: 3.36”(L) x 2.11”(W)
85,3 mm (L) x 53,7 mm (W)

Kártya vastagság .009˝ - .040˝ / 9 mil - 40 mil / .229 mm - 1.016 mm
DNP recommends 30 mil

Kártya tipus                               PVC or polyester cards with polished PVC finish;
monochrome resin required for 100% polyester cards.

Adagoló
kapacitása 100 kártya (.030˝ / .762 mm)

Kimeneti tálca
kapacitása Kétoldalas: max 30 kártya

Kártya tisztítása        Kártyatisztító görgő a nyomtatószalagba intergrálva. Cseréje 
     a szalag cseréjével együtt automatikus.      

Tárhely 32 MB RAM

Software drivers Windows (XP felett minden), Server 2003, 2008, 2012
Mac OS X (10.5 felett minden), Linux  

Interface USB 2.0 

Üzemi
körülmények

Hőmérséklet: 65° to 80° F / 18° to 27° 
C Páratartalom: 20–80% 

Méreetek Duplex nyomtató: 249 mm (H) x 475 mm (W) x 234 mm (D)

Súly Duplex: 10 lbs / 4.54 Kg

Tápellátás 100-240V AC, 50-60Hz, 1.6 A max

MŰSZAKI RAJZOK

Forgalmazó: 
HPIX Kereskedelmi Kft
2040 Budaörs, Liget u. 3/2
www.hpix.hu

hpix@hpix.hu

Plasztikkártya nyomtatás

Egy új szolgáltatás, új termék igazán
alacsony beruházással!
Tartós, megbízható alapanyagok

f Élénk, szép színek
f Kényelmes, hitelkártya méret

(ID-1 format 85,6 × 53,9 mm)

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ KÁRTYÁK

f Kitűzők
f Tagsági kártyák
f Hűségkártyák

SZÁMTALAN ALKALMAZÁSHOZ...SNAPLAB+ SZERKESZTŐPROGRAM

f Keretek (Baba, szerelem, esküvő, születésnap, ajándékok...)
f Témák (Üzleti, események, suli, sport, temetés, stb)
f Megszemélyesítés (saját grafikákkal, képekkel)

A plasztikkártya a Snaplab+ 3.3 verziótól érhető el (síma frissítés)

Előnézet

20 cm

475 mm
24
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Oldalnézet

20 cm

234 mm

f Ajándékkártyák
f Névjegyek
f Tárcaképek

Egyedileg tervezhető:

f Egy- vagy kétoldalas
f Álló vagy fekvő

Megannyi szerkesztési lehetőség:
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ADATOK

Nyomtastási mód                     Hőszublimáció / 16.7 millió szín       

Felbontás                                        300 dpi (continuous tone)

Kártya méretek                                        CR-80: 3.375”(L) x 2.125”(W)


