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مناینده انحصاری محصوالت DNP در ایران



 DS  چاپگرهای عکس دیجیتال سری

ش��ركت DNP  پس از به عهده گيري مديريت كارخانجات كونيكا مينولتا در 
 Silver HaliDe س��ال 2006 توانس��ت مجموعه اي كامل از كاغذه��اي
)س��يلور هاليد( را به بازار عرضه نمايد . كاغذهاي عكاس��ي  CeNturia كه 
همواره يكي از اركان اصلي صنعت چاپ عكاسي بوده اند ، با نوآوري هاي اين 
صنعت همگام ش��ده اند تا در ميني لبهاي ديجيتالي كوچك نيز جايگاه خود 

را همانند سابق حفظ نمايند. 

دس��ت آورده��اي جدي��دي ك��ه در زمين��ه صنعت چ��اپ عك��س رنگي در 
بخش ديجيتال و آنالوگ بدس��ت آمده ، بر روي س��اخت كاغذهاي عكاس��ي 
CeNturia كارخانجات DNP نقش به س��زايي داش��ته اند . اليه حس��اس 
جدي��د اين كاغذها به گونه اي طراحي ش��ده اس��ت تا حت��ي هنگام نوردهي 
بس��يار سريع دس��تگاههاي چاپ )عمدتاً در چاپ ديجيتال( ، رنگهاي حاصل 
كاماًل زنده و روش��ن باشند. تصاوير چاپ ش��ده با كاغذهاي CeNturia از 
كنتراس��ت منحصربفردي برخوردارند و درجه بندي رنگها كاماًل طبيعي بوده 

و با هم هماهنگي دارند. 

 سفيدي بسيار درخشان و كاماًل طبيعي 
كارخانج��ات DNP با به كارگيري تكنولوژيهاي پيش��رفته منحصربفرد خود، 
سفيدي درخشاني را در تصاوير  چاپ شده نمايش ميدهند . همين امر موجب 
مي ش��ود كه مناطق پرنور )هاي الي��ت( تصاوير و رنگهاي تمامي محدوده ها 
و تناليته ها بدون تغيير ارائه ش��وند. اين امر موجب حذف آثار ماوراي بنفش 
)uv( در عكس مي گردد و رنگهاي روش��ن و سفيدي را در چاپ نهايي ارائه 
م��ي ده��د . همچنين تصاوير پر كنتراس��ت كه چاپ آنها ب��ر روي كاغذهاي 
معمولي دش��وار و گاهی غيرقابل قبول بود، اكنون به كمك اين تكنولوژي به 

صورت بسيار عالي و با عمق رنگي صحيح چاپ مي شوند . 

ارائه بافت تصاویر
تكنول��وژي ض��د بازتاب با جلوگيري از انعكاس ناخواس��ته ن��ور در اليه هاي 
س��طحي كاغذ موجب ارائ��ه تصاوير دقيق با وضوح فوق العاده مي ش��ود. در 
تصاوي��ر كل��وز آپ، جزئيات دقيقي مانن��د يك تار مو و يا خط��وط روي تنه 
درخت كاماًل مش��خص اس��ت . هنگام عكس��برداري منظره ، نظير عكاسي از 
بناهاي ساختماني ، بافت يك نماي سه بعدي بسيار واضح و روشن در تصوير 

ثبت مي گردد.

نمایش زنده و روشن رنگها به خصوص رنگ سبز
كارخانجات DNP با بهره گيري از كوپلرهای جديد اختصاصی خود برای رنگ 
CyaN ، رنگهاي  درخش��ان و ش��فافی را به خصوص  تن هاي  مختلف رنگ 
س��بز ارائه مي دهد. از رنگهاي اصلي گرفته تا رنگهاي خنثي ، همه به صورت 
زنده و روشن  و كاماًل مطابق با  رنگ اصلي سوژه  به گونه اي  در تصوير ثبت 

مي شوند  كه  از نظر بيننده كاماًل پويا و واقعي هستند.

مزایا:
• ارائه طيف بسيار وسيعتری از رنگهاي مختلف

 )HigH D-Max( قابليت ارائه جزئيات تصوير در مناطق كاماًل تيره •
• سفيدي درخشان و سياهی مطلق

• سيستم ضد پرتو افكني براي بازتاب نور

ثبات و دقت عالی رنگ
 DNP بازتوليد دقيق و تع��ادل فوق ال�عاده رن�گ�ها از وي�ژگيهاي كاغ��ذهاي
مي باشد. از رنگهاي زنده اصلي گرفته تا تنهاي مياني و ماليم ، همه به صورت 
روش��ن و درخش��ان در تصوير ثبت مي ش��وند. تصاوير رنگي كه در كامپيوتر 
ويرايش ش��ده اند نيز دقيقاً همانگونه كه در كامپيوتر مش��اه�ده مي ش��وند ، 

چاپ مي گردند.

وضوح كامل در مناطق تيره
تكنولوژي پيشرفته كاغذ حساس DNP موجب عملكرد عالي اين نوع كاغذها  
در بدس��ت آوردن رنگهاي دقيق در  كليه محدوده هاي رنگي موجود  در هر 
نوع سيس��تم رنگي ديجيتال مي باش��د . در نتيجه تكنولوژيهاي به كار رفته 
در س��اخت اين نوع كاغذ، درجه بندي رنگهاي به كار رفته در تصاوير   چاپ 
شده  حتي در نواحي سايه دار  و يا كاماًل سياه ، در چاپهاي ديجيتالي   قابل 

مالحظه است.

  DS-A1 چاپگرهای مدل
چاپگره��ای مدلDS-a1 به غیر از دارا ب��ودن تمامی ویژگی های مدل DS40 ، به 
علت کوچک بودن و عدم نیاز به کامپیوتر و امکان چاپ مستقیم از روی تصاویر ثبت 
 )Station(به یک جایگاه ، uSB ش��ده بر روی انواع کارتهای حافظه و یا کارتهای

چاپ عکس سلف سرویس روی کانتر فروشگاهها تبدیل شده اند.
ای��ن چاپگرها به نمایش��گر لمس��ی )تاچ اس��کرین( مجهزمی باش��ند و اجرای کلیه 
تنظیمات، از طریق همین نمایشگر امکان پذیر است . با اتصال کارت حافظه دوربین 
به چاپگر و انتخاب تصویر مورد نظر از طریق نمایش��گر و همچنین اجرای تنظیمات 
دلخواه برای چاپ ، عکس��های مورد نظر چاپ میگردند. این چاپگر با دارا بودن یک 
نرم افزار مخصوص داخلی ، کار »گرفتن س��فارش چاپ« از مش��تری را بسیار آسان 
نموده اس��ت، به صورتیکه مشتریان میتوانند به صورت سلف سرویس ، کارت را وارد 
چاپگر نموده و پس از انتخاب عکسهای مورد نظر و تعیین اندازه دلخواه خود، با زدن 

گزینه »چاپ« منتظر چاپ و دریافت عکسهای خود شوند. 

: DS-A1 ویژگیهای چاپگر مدل
• چاپ در اندازه های متفاوت :
۵ اندازه مختلف از ۱۳*۹ تا ۲۳*۱۵

• ورودی های مختلف:
سازگاری با انواع کارتهای حافظه و حافظه های uSB موجود در بازار

• سرعت باالی چاپ :
چاپ عکس ۱۵*۱٠در کمتر از ۱٠ ثانیه

:DS80 / DS40ویژگیهای چاپگر مدل
• حجم کوچک :

 ابعاد دستگاه : ۳۲*۳۶*۱۷ سانتیمتر
• چاپ در اندازه های متفاوت :

 - مدل DS40 : ۵ اندازه متفاوت از ۱۳*۹ تا ۲۳* ۱۵
 - مدل DS80 : ۶ اندازه متفاوت از ۲٠*۱٠ تا ۳٠*۲٠ 

• سرعت باالی چاپ :
۸/۷ ثانیه چاپ هر عکس ۱۵*۱٠ و ۳۵ ثانیه چاپ هر 

۳٠٠*۳٠٠ DPi عکس ۳٠*۲٠ با کیفیت
• قیمت ارزان :

قیمت های تعیین شده این نوع چاپگرها نسبت به 
عملکرد آنها در مقایسه با دستگاه های البراتوارهای 

بزرگ بسیار مقرون به صرفه است.

  CenturiA كاغذهای عكاسي

کارخانج��ات DNP ب��ا بهره گی��ری از تجارب حرفه ای خ��ود در زمینه صنعت چاپ 
تصاوی��ر دیجیت��ال و همچنین با توجه به نیاز عکاس��ان حرفه ای و صاحبان برخی از 
البراتواره��ای عکاس��ی مبنی بر به کار گیری از چاپگره��ای کوچکتر ، ارزانتر، راحت 
تر، با بازدهی بیش��تر و آلودگی کمتر ، اقدام به طراحی و س��اخت چاپگرهای عکس 
دیجیتال س��ری  DS با استفاده از سیستم »انتقال رنگ بوسیله حرارت« و تکنولوژی 

Dye Sublimation نموده اند.
در ابتدا این امر با واکنش و پیش داوری های منفی عکاسان حرفه ای در مورد کیفیت 
نهایی و ماندگاری عکس های چاپ شده توسط این چاپگرها مواجه شد . اما با گذشت 
زمان و پس از استفاده و تست گیری های واقعی بوسیله آنها ، اکنون اکثر کاربران بر 
این باورند که این چاپگرهای کوچک می توانند جایگزین مناسبی برای دستگاه های 

بسیار بزرگ و گران قیمت ظهور و چاپ عکس دیجیتال باشند . 
همگام با گس��ترش عکاسی دیجیتال در دنیا و ایران و بخصوص در پی افزایش ارائه 
خدمات جانبی عکاسی دیجیتال در البراتوار های کوچک عکاسی ، مراکز کامپیوتری 
و یا حتی دفاتر فنی و تکثیری و ایجاد آتلیه های عکاس��ی دیجیتال متعدد در سراسر 
کش��ور، ش��رکت آفومار بر آن ش��د تا با ارائه چاپگرهای DNP سری  DS، همچون 
چاپگرهای مدل DS-40 و DS-80همیشه بتواند نیاز همکاران و عکاسان حرفه ای ایران را در این زمینه تامین نماید . 

ای��ن چاپ�گرها توان�س��ته ان�د در زم�ینه چ�اپ عکس دیج�ی�تال در ف�روش��گاه�ها، 
س��وپر مارکتها،البراتواره��ا و آتلیه های عکاس��ی دیجیتال س��ریع )عکس کودک ، 
ع��روس، پرت��ره( و همچنین روابط عمومی ها و ش��رکت های تعیین خس��ارت بیمه 
در سراس��ر دنیا به جایگاه مناس��ب و قابل قبولی دست یابند . قابلیت حمل آسان، این 
امکان را در اختیار کاربران قرار داده اس��ت تا به آس��انی چاپگرهای خود را به محل 
برگزاری مراس��م و یا س��مینار برده و تصاویر مورد نظر خود را در محل عکسبرداری 
چاپ نمایند.  از آنجا که کاغذ و س��ایر مواد مصرفی به آس��انی و س��ادگی در داخ�ل 
دستگاه ق�رار می گیرند ، نیازی به وجود و بکارگیری از نیروهای کاری متخصص در 
این مراکز نیست. از دیگر ویژگیهای این دستگاهها امکان نصب آنها بر روی هر نوع 
سیستم عامل کامپیوتری می باشد ، بدین ترتیب کاربران می توانند به آسانی تصاویر 
خود را از طریق محیط نرم افزار تخصصی مانند »فتو ش��اپ« و یا غیره چاپ نمایند. 
در نتیج��ه وج�ود هد های تولیدکننده دم��ا )thermal head( در این چاپگرها که 
از دقت بس��یار باالیی برخوردارند، طیفی به گستردگی ۱۶/۷ میلیون رنگ در تصاویر 
چاپ ش��ده ایجاد می شود. امکان چاپ عکس از ان��دازه ۱۳*۹ تا اندازه ۳٠*۲٠ با کیفیت 
DPi ۶٠٠*۳٠٠ بر روی کاغذ ضد آب با کیفیتی مشابه یک کاغذ عکاسی ) ۲۴۵ گرمی 
براق ( و با ش��فافیت رنگی بسیار عالی )۱۶/۷ میلیون رنگ( و همچنین برخورداری از 
الیه ای محافظ در برابر تاثیر اشعه ماوراء بنفش )uv( ، همگی از جمله خواسته های 

کاربران این نوع چاپگرها بوده اند ، که اکنون به حقیقت پیوسته اند .

)1*(هنگاميكه دو عكس PC بر روی كاغذ A5-wide چاپ می شوند


