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● Мерки за безопасност

Имайте предвид, че съдържанието на упътването за употреба и мерките за безопасност
отговарят на стандартите на безопасност, към момента на създаване на ръководството
на потребителя.
● Промяна на модела

За безопасност, не променяйте модела след покупка на продукта.
● Авторско право

Авторските права, търговските марки и всякакви други права на интелектуална
собственост, които се отнасят до документи, програми или други компоненти,
предоставени с този продукт са собственост на Dai Nippon Printing Co., Ltd., или на
съответните други притежатели на права. Те не могат да бъдат дублирани или
използвани, без знанието и съгласието на Dai Nippon Printing Co., Ltd., освен в случаите
разрешени от приложимите закони.
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ВНИМАНИЕ
За да предотвратите риска от късо съединение, не допускайте попадане на вода в принтера, не допускайте
попадането му под дъжд или в условията на висока влажност .
За избягване на токов удар , не отваряйте корпуса на принтера. За сервизно обслужване, Ви препоръчваме да се
обръщате единствено към компетентен сервиз.
Принтерът трябва да бъде заземен.
За лесен достъп, контактът трябва да е разположен в близост до принтера.
За да изключите източника на захранване, изтеглете AC IN конектора.
Този елемент няма превключвател на захранването.
Когато инсталирате устройството, намерете лесно достъпен контакт от електрическата мрежа в близост до
принтера. Когато по време на работа, възникне неизправност , пристъпете към изключване на устройството от
бутона в положение OFF, или го изключете от електрическата мрежа чрез изваждане на захранващия кабел от
контакта.

Включване към електрическата мрежа
Използвайте надежден кабел за включване към електрическата мрежа.
1. Използвайте качествен захранващ кабел (3-жилен силов проводник) /Надежден щепсел/ Включете
го в заземен контакт – гарантиращ правилна и безопасна работа на устройството
2. Използвайте качествен захранващ кабел (3-жилен силов проводник) /Надежден щепсел
/Щепселът трябва да бъде разчетен за съответните номинални стойности на напрежението и
тока.
Ако имате въпроси по отношение на електрическата мрежа/ Захранващия кабел/ Контакта, моля свържете се с
квалифициран специалист или с дистрибутора.

За клиенти в Европа
Този продукт не трябва да се използва в жилищна зона.
Този продукт е клас А. В жилищна среда този продукт може да предизвика радио смущения, за което на
потребителя да се наложи да вземе адекватни мерки.
Dai Nippon Printing Co.,Ltd. С настоящето декларира, че този продукт DS-RX1 отговаря на
съществуващите изисквания и други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.
Производител на този продукт е Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
1-1-1 Ichigaya Kagacho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8001, Japan.
Вносител за R&TTE and RoHS е DNP PHOTO IMAGING EUROPE SAS,
ZI PARIS NORD II -BP 51077, 22 AVENUE DES NATIONS, PARC SILIC -VILLEPINTE, 95948 ROISSY
CDG CEDEX, FRANCE.
Ако искате да изхвърлите този продукт, не го смесвайте с битовите отпадъци.
Съществува отделна система за събиране на употребявани електронни продукти в
съответствие с ОЕЕО Директива , която е валидна и се използва само в рамките на
Европейския съюз е 2002/96/.За допълнителна информация, се свържете с вашия дилър.
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Въведение
Благодарим Ви, че закупихте това устройство.
Този документ обяснява начините на работа и изискванията към
експлоатация на този принтер. Моля прочетете внимателно този
документ, преди употреба.
За да работите коректно с принтера, не забравяйте да прочетете инструкцията за „ Безопасна работа“ ( Стр. 3-4)

За безопасна работа
• Бъдете сигурни, че сте прочели този документ преди използване. След прочитане, бъдете сигурни, че
сте го запазили, така че да може да го прочетете отново при необходимост.
• Предупрежденията изброени тук са с цел осигуряване на правилното използване на продукта, за
предотвратяване на физическото нараняване на клиента или други лица, за предотвратяване на
материални щети. Моля съобразете се с предупрежденията.

■ Относно “Внимание” и “Предупреждение”
Listed below, the possible levels of injury or damage due to misuse are categorized as “Warning” and
“Caution”, according to the degrees of danger involved.

ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕ
ЖДЕНИЕ

Инциденти, предизвикани вследствие неспазване на предупрежденията обозначени с
този знам, могат да доведат до сериозно , трайно нараняване или фатален изход.
Инциденти, предизвикани от неспазване на предупрежденията, отбелязани с този
знак, може да доведат до физически травми или материални щети.

■ Относно символите
Показаните знаци имат следното значение.
С този знак, обозначаваме предупреждение и внимание и необходимите мерки,
които трябва да бъдат взети за предотвратяване на инцидент. Предупрежденията са
посочени в знака и местото около него
С този знак, обозначаваме забранено действие.
Забраната е посочена в знака и местото около него.
С този знак, обозначаваме необходимо действие или инструкции.
Действието е посочено в знака.
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ВНИМАНИЕ
• Използвайте устройството само с указаните напрежение и честота на електрическата мрежа.
Неправилно свързване, може да предизвика късо съединение, или пожар.

• Избягвайте включването на много устройства в една розетка, посредством външен
разклонител или удължител. Това може да предизвика прегряване на розетката и пожар.
Не използвайте повреден, срязан или поправен захранващ кабел. Също така захранващия кабел може
да се повреди, ако върху него има поставени тежки предмети, или ако трябва да се освободи чрез
усилие, това може да предизвика пожар.

•

・Не използвайте принтера в агресивна среда, в която има частици соли или запалим газ във въздуха.
Това може да предизвика пожар.
• Не блокирайте отворите за вентилация. Това може да доведе до прегряване на частите вътре в
устройството , да предизвика неизправност или да се възпламени..
• Не поставяйте до устройството или в близост тежки предмети. Също така не прилагайте
прекалено усилие върху бутона, контакта , терминала и т.н. Това може да повреди продукта
и да предизвика нараняване на вас или друг човек.
• Бъдете внимателни да не предизвикате нараняване или повреда от ръбовете на принтера.
• Не допускайте поставянето на продукта , на места където може да зависи човешки живот ( например
в медицината, космонавтика, авиация, а също така и в друга сфера където трябва да има надежност).

• Принтерът е с приблизително тегло 14 kg (31 lbs).
Когато го премествате, повдигате ,
не го правете с прекалено физическо усилие . Невниманието може да доведе до изтърване
на принтера и да предизвика травма.
• Поставете принтера възможно най-близо до контакт, за да изключите възможно най-бързо
захранването при проблем.
・Ако има прах или друго замърсяване, моля почистете щепсела/контакта. Възможно е това да
предизвика токов удар или късо съединение
• Ако в устройството са попаднали метални предмети, вода или други нежелани предмети,
незабавно изключете захранващия кабел и се обърнете към сервиза. Не продължавайте на
използвате продукта, ако е повреден или не работи правилно. Това може да предизвика токов удар
късо съединение, пожар или повреда на устройството.

•

Be Бъдете сигурни, че устройството е заземено. В противен случай може да възникне късо
съединение , токов удар или пожар.

• Не включвайте и изключвайте захранващия кабел с влажни или мокри ръце. Това може да
предизвика токов удар.

• Не отваряйте продукта, не вадете части от него, не го модифицирайте. Това може
да предизвика токов удар, повреда, пожар. За диагностика, профилактика, настройка или ремонт,
обръщайте се към сервизния център.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не поставяйте принтера в замърсена или влажна среда. Това може да предизвика, пожар,
токов удар или повреда на принтера.
• Не поставяйте продукта върху нестабилна повърхност. Това може да доведе до нараняване на вас или
други хора.
• Не позволявайте външни предмети да попадат в устройството. Това може да доведе до токов
удар, пожар или повредата на устройството. Ако попадне външно тяло в устройството, незабавно
изключете захранващия кабел и се обадете в сервизния център.
•
• Не отваряйте капака по време на принтиране. Това може да повреди устройството.
• Не разливайте течности или химикали в принтера.
• Когато почиствате капака, не използвайте трихлоретан, бензол, почистващи препарати на
основата на кетони, или химически третирани кърпички. Те могат да обезцветят или разрушат
покритието.

• Най- малко веднъж годишно, изключвайте захранващия кабел, почиствайте зъбците и щепсела
от натрупания прах и замърсяване. Ако се натрупа прах, това може да предизвика пожар.
• Когато принтирате дълго, за продължителен период от време в малко помещение, уверете се, че в
помещението има вентилация .
・Ако възнамерявате да използвате продукта в превозно средство, вклак, кораб и др, моля
консултирайте се преди това със сервизен специалист .
• Когато изхвърляте от продукта аксесоари, хартия, лента, моля спазвайте местните разпоредби
за изхвърляне на отпадъци. За подробна информация, обръщайте се към местните
администрации .

•

Когато изваждате захранващия кабел, винаги го дръжте за корпуса. Не дърпайте кабела, това може
да доведе до токов удар или пожар.
• Когато премествате принтера, убедете се, че захранващия кабел е изключен. В противен
случай може той да се повреди и да предизвика пожар или късо съединение.
•

За безопасност, когато не използвате устройството за продължителен период от време, убедете се че
захранващия кабел е изключен. В противен случай, това може да причини токов удар, неизправност
или пожар.

・ Термо печатащата глава е много топла. Не я докосвайте след принтиране . Може да се изгорите.

・Не докосвайте зъбните предавки. Бъдете внимателни с тях. Ако пръстите ви заседнат, това
може да доведе до нараняване от въртящите се зъбни колела.
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Препоръки за монтаж
• Преди за пристъпите към използване на устройството, моля прочетете внимателно раздела

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

„За безопасна работа“ и следвайте внимателно инструкциите.
Бъдете внимателни при преместване на принтера. Никога не опитвайте да носите
устройството сами.Изпускането може да доведе до материални щети, нараняване или
повреда.
Не използвайте продукта в близост до огън, в условия на прекомерна влажност,
директна слънчева светлина, в близост до климатик , нагревателна печка, или всяко
друго устройство, което работи в условията на ниска/висока температура , в условия на
повишена влажност или замърсяване.
Не използвайте принтера в условията на химическа среда, като лаборатория например.
Не монтирайте принтер, когато във въздуха има химически соли или газ, предизвикващ
корозия.
Принтерът трябва да работи на твърда повърхност, в условията на достатъчна вентилация.
Не поставяйте нищо върху принтера.
Не поставяйте принтера в близост до радио или телевизия. Не използвайте един и
същи контакт за принтера, радиото и телевизията. Това може да повлияе негативно на
качеството на приемане на радио и телевизионния сигнал.
Не използвайте захранващо напрежение или честота на електрическата мрежа, различни от
посочените в техническата характеристика.
Не поставяйте нищо върху захранващия кабел и не стъпвайте върху него.
Не влачете и не дърпайте продукта със захранващия кабел или USB кабела.
Избягвайте включване на устройството в розетка, в която има включени много товари.
Не завързвайте захранващия кабел.
Винаги хващайте куплунга на щепсела, не кабела, за да включите или изключите
захранващия кабел.
Убедете се, че захранването е в положение off ( изключено), преди да включите или
изключете USB кабела.
Не използвайте дълъг USB кабел или връзка с устройство, източник на електромагнитен
шум. Ако това не ви се удава използвайте екраниран кабел или усукана двойка за всеки
сигнал
Използвайте екраниран USB кабел , съвместим с USB 2.0 .
Моля поставете устройството в близост до контакта, където захранващия кабел
може лесно да се включи и изключи.
Използвайте щепсел приемащ три-жилен проводник . В противен случай може да бъде
предизвикана повреда или токов удар.
Не използвайте захранващия кабел от комплекта на принтера за други устройства.
Използвайте захранващия кабел от комплекта за принтера.
Използвайте принтера съгласно стандартите за безопасност на страната, в която се намирате.
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Инсталиране на принтера

Проверка на съдържанието

Моля проверете наличността в опаковката, че принтера и всички аксесоари са налични.

Захранващ кабел (*)

Тава за хартията (*)
(само за L и PC размер)
Принтер

Контейнер
за изрезки

Винт
CD (*)
Ръководство
Драйвери

За безопасност (*)
Упътване за
стартиране (*)

Държач за хартията
L размер

Илюстрация на
прикачения файл
(*)

(*) Маркираните аксесоари, може да липсват- в зависимост от региона.

Когато използвате, отстранете защитната подложка.

Моля запазете кутията и опаковките
за транспортиране.

Защитна подложка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бъдете внимателни, когато изваждате принтера от опаковката, пренасяте го или го местите.
Падането на принтера може да доведе до нараняването ви или повреда на други елементи.
Ако принтера се повдигне за кашона от едната страна, може кашона да се скъса и принтера да
падне.
8

Инсталиране на принтера

Наименование на компонентите
[Изглед отпред]

Лост за отваряне

Индикатор

Изход за
хартията

Термо печатаща глава

Контейнер
за изрезките
Опорен ролер

[Изглед отзад]
Отвор за
вентилация

USB порт

[Изглед встрани]

Бутон за включване
Вход за захранване
Отвор за вентилация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Моля бъдете внимателни, да не се нараните от ъглите на принтера.
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Инсталиране на принтера

Свързване

1. Убедете се, че бутона на принтера и на захранването на компютъра са в положение OFF -изключен.
2. Вкарайте захранващия кабел в изхода за захранване на принтера.
3. Включете щепсела в контакта.
4. Свържете USB кабела от принтера с компютъра.
5. Включете бутоните на принтера и компютъра в положение ON- включено.

USB порт
Захранващ бутон
Изход захранване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Моля използвайте захранващия кабел, който сте получили заедно с принтера и се убедете, че
контакта е заземен.
Използвайте USB кабел съвместим със стандарт USB 2.0 . В противен случай могат да
възникнат неочаквани проблеми
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Инсталиране на принтера

Хартия, Лента
Тип

L (5x3.5), 2L (5x7)

PC (6x4), A5 (6x8)

Ширина: 127мм

Ширина: 152мм

Ширина: 134мм

Ширина: 159мм

Хартия

Лента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не поставяйте хартията и лентата директно върху работната повърхност. Попадането на прах
или мръсотия в принтера, могат да доведат до влошаване качеството на разпечатката.
Теглото на нова ролка хартия е приблизително 2.6 кг (6 lbs). Ако падне, може да се нараните
или да повредите държача на хартията или самата ролка.
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Инсталиране на принтера

Зареждане на консумативите
1. Освободете лоста и отворете предния капак.
Лост за отваряне

2. Поставете ролката в държача на хартията.
Когато я поставяте, убедете се, че няма луфт между хартията и държача.
Убедете се , че хартията е подравнена, не излиза отвън. Ако края на ролката е неравен (има стърчащи
краища навън), извадете я от държача и я подравнете.

Без луфт

Проверете за неравности в края

3. Поставете хартията в принтера.
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Инсталиране на принтера
4. Отстранете лентата, с която е залепена ролката и вкарайте хартията.

Вмъкване позиция 1

5. Поставете хартията на правилната позиция, спрямо размера и.
L размер и 2L размер отговарят на L, a PC размер и A5 размер отговарят на линия PC.

6. Вкарайте хартията под черния водач, до чуване на сигнал „ бип“. (приблизително до
пунктираната линия). Убедете се, че хартията е вкарана в правилната посока. Ако не е вмъкната в
правилната посока, хартията ще бъде изкривена, може да се отпечатва бяла ивица по краищата на
печата, лентата да се прегъне или да се получи приплъзване.

Вкарване позиция 2
(под черния водач)
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Инсталиране на принтера
7. Поставете водача на лентата в принтера. Вмъкнете водача от лявата страна в отвора на принтера, след
това поставете дясната страна на държача в същия цвят ( жълт).

①

②

8. Изпънете лентата внимателно, така че да не бъде отпусната . Вкарайте водача от лявата страна в
отвора на принтера, след това поставете държача от дясната страна в държача в същия цвят ( бял).
Оберете отпуснатата част от лентата, посредством завъртване на лентата от страната на подаването и.

Посока на навиване на лентата

③

④

9. Затворете предния капак.
Когато предния капак бъде затворен, процеса на инициализиране на хартията ще завърши , ще бъдат
изведени 5 чисти листа навън.

* За да се облекчи процеса на настройка на цветовете на консумативите, разпознаването на
типовете хартии и да се управлява количеството на печат, в лентата има вграден IC чип.
Консумативи без чип, които не се разпознават, няма да функционират правилно. (Ако
прочетените данни не могат да бъдат коректно прочетени от IC чипа, ще прозвучи аларма. Това
е с цел да бъде защитен принтера , съответно ще бъде намалено насищането на цветовете при
печат)
*Моля сменяйте заедно консумативите ( хартията и лентата), защото в IC чипа на всяка лента има
записана уникална информация. В противен случай могат да възникнат грешки..
*Ако използвате различни размери хартия (например L-размер и PC-размер) на един и същи
принтер, може да възникнат проблеми с качеството на печат. Затова препоръчваме да не
смесвате различни ширини хартия на един и същ принтер.
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Настройка на контейнера за изрезки

Инсталиране на принтера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато контейнера за изрезки е изваден, не пипайте с пръсти ножа в горната част. Може да се
порежете или нараните.
Когато се принтира, се получават изрезки, които запълват контейнера. Не забравяйте да го
изпразвате, когато сменяте консумативите. Ако контейнера за изрезките се препълни, това
може да причини проблеми с принтера.
Сменяйте хартията и лентата заедно, за да избегнете проблеми.

Настройка тавата за хартия
1. Прикрепете тавата за хартия към контейнера за изрезки..

Тава за хартия
*В тавата не трябва да се съхраняват повече от 50 снимки, моля отстранявайте ги своевременно.
*Отстранявайте разпечатките регулярно, особено когато използвате хартия 2x6 .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използването на различни размери хартия L или PC с един принтер, както и натрупването на
прекалено много снимки в тавата, могат да доведат до проблеми.
Претоварването на тавата, може да доведе до повреждането и.
Отваряйте и затваряйте внимателно. Използването на прекомерна сила, може да доведе до
повреда.
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Грешка на индикатора

Отстраняване на грешки и неизправности

Мигащия индикатор, показва състоянието на принтера.
Индикатор
Състояние
Захранване
Лента
Хартия
Грешка

Хартията
свърши
*1
Лентата свърши
*1
Вратата е
отворена
(Няма хартия)
Вратата е
отворена
Грешка на
хартията
Грешка на
лената
Системна
грешка

Solution

●

Поставете нова ролка с хартия

●

Поставете нова лента

●

Поставете хартия и затворете предния капак

●

Затворете предния капак

●
●

●
●

●

●

Освободете хартията, и я поставете правилно

●

Освободете лентата, поставете я правилно

●

Превключете принтера (изключете - off, след
това включете - on)

Темтературата
на главата
падна
*● индикатова свети,

Главата се охлажда (автоматично
възстановяване)
индикатора мига, и празната позиция не свети.

*1 Сменете хартията и лентата заедно.
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Отстраняване на грешки и неизправности
Отстраняване грешки на хартията
1. Хванете лоста и отворете предния капак.
2. Извадете лентата.
3. a. Ако хартията заседнала
1. Извадете хартията от принтера .Изрежете всички набръчкани или частично отпечатани
повърхности равномерно с ножица.
Ако печатате върху вече отпечатана област, лентата ще се залепи и хартията ще се задръсти
отново. Когато вадите хартията навън, правете го бавно. Прекаленото усилие, може да
повреди принтера.

Отрязваме хартията

×

○

Ако хартията не бъде отрязана равно, ще се получи неправилно принтиране и
отново засядане. След това следвайте инструкциите за поставяне на хартията
(Стр.12).
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Отстраняване на грешки и неизправности
b. Ако лентата се скъса:
1.

Извадете лентата от принтера.

2. Извадете всички частично отпечатани листи.
Ако следващата снимка има частична разпечатка, лентата ще залепне и хартията ще заседне.
3.

Залепете лентата с тиксо (или подобен материал) .
Прикрепете с лента

4. Поставете лентата в принтера.
5. Завъртете лентата няколко пъти в указаната посока, докато залепената част не се вижда.

Поставете горната част

Посока на завъртване
След това следвайте указанията за настройка на консумативите от ( Стр. 12).
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Отстраняване на грешки и неизправности
c. Ако принтера спре в средата на срязването.

1. Включете захранването отново положение ON. Задръстената хартия се изчиства , ножа е в позиция
готовност.
Ако задръстената хартия не може да бъде отстранена, свържете се със
сервиза.

2. Отстранете всички частично отпечатани материали от вътрешността на принтера.
За следващи стъпки се върнете към настройка на консуматива . (Стр.12).

d. Ако захранването отпадне по време на печат:
* Ако захранването бъде прекъснато по време на печат, няма да може да отворите предния капак.
1. Включете бутона отново положение: ON.
Отпечатаните листи ще бъдат нарязани
и изхвърлени. След това ще може свободно да отворите предния капак.
2. Проверете да не са останали принтирани части в принтера.
Ако има заседнала хартия, препоръчваме да погледнете раздела „ Заседнала хартия“ (Стр.17)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не изключвайте захранването по време на печат. Това може да повреди принтера.
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Почистване
Опорна ролка
Ако има отстъп от снимките на равни интервали , или ако задната част на снимката ( бялата страна) е
замърсена, почистете опорната ролка.
Може за е попаднал прах , мръсотия, лепило и т.н. от лентата или хартията върху опорния ролер.
1. Подгответе парче марля или друг мек материал като го напоите с етилов алкохол.
Бензол или друг разредител различен от етилов алкохол, могат да разрушат повърхността
на ролера, така че той да не може да се използва.
2. Изчистете мръсотията, чрез завъртване на ролера.

Термо печатаща глава
Когато върху печатащата глава попадне мръсотия, това може да се отрази на качеството на печат.
1. Подгответе парче или мек материал напоен с етилов алкохол.
2.

Изчистете печатащата глава от мръсотията , без да я докосвате директно с ръка .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не използвайте бензол или друг разредител, различен от етилов алкохол, могат да
повредят повърхността на частта.
Преди почистване , винаги изключвайте принтера в положение: off . В противен случай, има
опасност да се нараните или изгорите.
Термо печатащата глава е гореща само след принтиране. Моля изчакайте да се охлади, преди
да пристъпите към почистване.
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Препакетиране
Транспортирането на принтера изисква повторно използване на оригиналната опаковка. Принтерът
трябва да бъде пакетиран по същия начин, както в момента на закупуване. Ако не използвате
оригиналната опаковка, или не го пакетирате правилно, принтерът може да се счупи по време на
транспорт.
Извадете всички аксесоари и приставки от принтера (мастилената лента, ролката хартия и държача, USB
кабела, захранващия кабел и тавата за хартията) съхранете ги и транспортирайте отделно от принтера.
Моля запазете защитния капак на печатащата и не изхвърляйте опаковката, може да ви потрябват за
защита на принтера при транспорт.
Моля поставете страниците обозначени със
знака ТОР нагоре.
Насочете принтера в указаната със
стрелките посока.

Убедете се, че сте опаковали добре принтера за транспорт.
При транспортиране се изисква поставяне на защитния
капак върху печатащата глава.

Защитен капак

Лепенка
* При транспортиране, залепете
предния капак с лента, за да го
защитите от отваряне (Ширина 50мм,
дължина 200мм или повече)

Обвийте
принтера с
листа.
Кутия с аксесоари

Насочете принтера в указаната със стрелките посока.

* Моля поставете приставките в кутията за аксесоари.
* Когато транспортирате, убедете се, че аксесоарите са в
кашона.
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Техническа характеристика
Артикул
Захранващо
напрежение
Входящ ток
Работна температура
Влажност
Външни размери
Тегло
Метод на печат
Тип на
лентата
Метод на принтиране
Резолюция

Размер на
хартията

Капацитет/
ролка

L (5×3.5)
PC (6×4)
2L (5×7)
A5 (6×8)
L (5×3.5)
PC (6×4)
2L (5×7)
A5 (6×8)

Интерфейс

Принтер
100 to 240V AC, 50/60 Hz
2.9 to 1.2 A
5 to 35 ℃
35 to 80 % (без конденз)
Около. 322 × 281 × 351 мм (W×H×D)
(с изключение изпъкналите части)
Около. 13.8 кг (само принтера)
Термосублимационен
Y + M + C + защитен
слой
С висока скорост
С високо качество
11.8 ×23.6 точка/мм
(300 ×600 dpi)
11.8 ×11.8 точка/мм
(300 ×300 dpi)
23.6 ×23.6 точка/мм
(600 ×600 dpi) ※
Около. 89×127 мм
Около. 101×152 мм
Около. 127×178 мм
Около. 152×203 мм
700 листа
700 листа
350 листа
350 листа
USB2.0 (макс. 480Mbps) Тип-B конектор

Windows XP / Windows Vista (32/64bit) / Windows 7 (32/64bit)
Съвместими Операционни
/Windows 8(32/64bit)
системи
Microsoft и Windows регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.
※ В приложения с различна резолюция по вертикала и хоризонтала, с 23.6 x23.6 точка/мм <600x600 dpi>
(Размера трябва да се преобразува към 11.8 x23.6 точка/мм <300x600 dpi> вътре в драйвера и тогава данните да
се изпратят към принтера.)
*Тези спецификации могат да бъдат променяни без предизвестие.
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Информация за сервиз на принтера
За информация, относно ремонт и използване на принтера, обърнете се към Вашия търговски представител.
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Dai Nippon Printing Co.,Ltd.

