
 HiTi P510k کیوسک چاپ عکس
پرینتر HiTi P510K نوعی البراتوار چاپ عکس دیجیتال اس��ت که به 
کاربران امکان میدهد به آس��انی و بدون نی��از به کامپیوتر، از طریق 
انواع کارتهای حافظه و USB عکس��های م��ورد نظر خود را با افزودن 
فریمها و حاشیه های متفاوت بر روی آنها، در ابعاد متفاوت به چاپ 
برس��انند. کارایی باال ، کاربرد آس��ان و س��اده، صفحه نمایش لمسی 
10/2 اینچ فارس��ی از اصلی ترین مش��خصه های ای��ن پرینتر رولی 
محسوب می شوند. برای کسانی که در پی خرید یک کیوسک چاپ 
عکس برای فروش��گاه و یا مراکز تجاری و تفریحی خود هستند، این 

پرینتر یک انتخاب ایده آل محسوب می شود. 

ویژگیها:

• امکان مشخص نمودن هزینه چاپ
• نمایشگر )LCD( فارسی 10/2 اینچ لمسی 

• امکان کنترل کامل چاپ کاربران 
• برآورد و کنترل هزینه قبل از چاپ عکس

• طراحی ویژه در ابعاد بسیار کوچک و سبک 
 USB امکان چاپ تصاویر از طریق ورودیهای کارت حافظه و •

• ارائه فرمتها و امکانات متنوع برای چاپ تصاویر در ابعاد متفاوت 

انواع چاپ

 Index چاپ
Collage چاپ

چاپ با قاب
چاپ عکس پرسنلی
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HiTi P510s پرینتر
س��رعت باال و قابلیت چاپ در ابعاد مختل��ف از طریق انواع کارتهای 
حافظه و USB ، از مشخصه های اصلی این پرینتر رولی است که در 
ابعاد کوچک و با وزن کم برای کاربران حرفه ای طراحی و س��اخته 

شده است.

چاپ آسان

با اس��تفاده از نمایشگر LCD 3/6 اینچ فارسی این پرینتر، کاربران به 
آسانی و بدون نیاز به کامپیوتر و تنها با فشردن یک دکمه می توانند 
بر اس��اس نیاز خود یکی از حالتهای مختلف چاپ را انتخاب نموده و 

تصاویر خود را در ابعاد متفاوت چاپ نمایند.
جهت چاپ تصاویر ادیت ش��ده نیز می توانند دستگاه را به کامپیوتر 

متصل نموده، تصاویر را مشاهده و سپس به راحتی چاپ نمایند .

نمایشگر فارسی 10/2 اینچی فارسی

نمایشگر فارسی 3/6 اینچی

کلیدهای عملیاتی

USB ورودی کارت حافظه و

سینی کاغذ

محفظه کاغذ رول و ریبون

USB ورودی انواع کارت حافظه و

محل خروج کاغذ

سینی کاغذ

محفظه کاغذ  رول و ریبون

ویژگیها :

• تنوع ابعاد چاپ
• جایگزاری آسان کاغذ و ریبون

• مجهز به حافظه داخلی برای ذخیره فریمها و یا کارتهای شناسایی 
طراحی شده

30*40mm + 60*90mm10*15cm
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HiTi CS-320 پرینتر
چنانچ��ه در پ��ی خرید پرینتری ب��رای چاپ انواع 
کارت شناسایی هستید ، به شما پیشنهاد می کنیم 
که پرینت��ر CS-320 را انتخاب نمایید . کارایی باال، 
کیفیت عالی ، عملکرد آس��ان و نرم افزار طراحی و 
ویرای��ش کارت که به همراه ای��ن پرینتر ارائه می 
ش��ود ، از کارآمدترین مش��خصه های CS-320 به 

حساب می آیند .

ویژگیها:
• امکان چاپ کارت دورو به صورت اتوماتیک

• ظرفیت باالی کاست )تا 100 کارت( 
• چاپ کارت ب��ا ضخامتهای مختلف )از 0/3 تا 1 

میلیمتر( 
• امکان چاپ کارت های مغناطیس��ی و بارکد دار 

در صورت ارتقاء دستگاه 
• ارائ��ه طی��ف رنگ چاپ��ی به گس��تردگی 16/7 

میلیون رنگ

HiTi S420 پرینتر
پرینتر HiTi S420، پرینتری کوچک و س��بک است 
که به ش��ما امکان میدهد بدون نیاز به کامپیوتر و 
با اس��تفاده از یک LCD فارس��ی به اندازه 2/5 اینچ 
عکسهای 15×10 خود را به آسانی چاپ نمایید . 

ویژگیها:
• امکان چاپ عکس��های پرس��نلی برای کارتهای 
شناس��ایی با ابعاد و فرمته��ای مختلف بر روی یک 

کاغذ 15×10
• امکان چاپ تصاویر از طریق ورودیهای کارتهای 
حافظه و USB، دوربینهای دیجیتال، iPod، و هارد 

جانبی 
• امکان اتصال به کامپیوتر جهت مش��اهده تصاویر 

ادیت شده قبل از چاپ

انواع چاپ 
 Index چاپ

چاپ عکس پرسنلی
چاپ استاندارد

P110S چاپ عکس در همه جا با پرینتر
پرینتر حرارتی بسیار کوچک با وزن 2/2 کیلوگرم و 
امکان کار با باطری بسیار مناسب جهت چاپ فوری 
درمراکزی که امکان دسترسی به برق نمی باشد ویا 
نیاز به چاپ همزمان با عکاس��ی ، می باشد. با تهیه 
کی��ف مخصوص این دس��تگاه کوچک می توانید از 
ورود گرد وغبار به داخل دستگاه جلوگیری کرده و 

در هر شرایط و در هر مکان چاپ نمایید. 

ویژگیها:
• قابل حمل

• امکان کار با باطری
• امکان قرار گرفتن در کیف

• چاپ عکس پرسنلی بصورت اتوماتیک 
• امکان اتصال به دوربین دیجیتال و کارت حافظه

انواع چاپ
چاپ استاندارد

چاپ با قاب
چاپ عکس پرسنلی

10 * 15 cm

10 * 15 cm

13 * 18 cm

13 * 18 cm

16 * 23 cm

16 * 23 cm



HiTi P510 مواد مصرفی پرینترهای سری
 102×152 mm بسته کاغذ و ریبون برای چاپ در ابعاد

)قابلیت چاپ 660 عکس با هر بسته(
ریبون )330 برگ در یک رول( × 2
کاغذ )330 برگ در یک رول( × 2

 127×177 mm بسته کاغذ و ریبون برای چاپ در ابعاد
)قابلیت چاپ 380 عکس با هر بسته(

ریبون )190 برگ در یک رول( × 2
کاغذ )190 برگ در یک رول( × 2

 152×229 mm بسته کاغذ و ریبون برای چاپ در ابعاد
)قابلیت چاپ 300 عکس با هر بسته(

ریبون )150 برگ در یک رول( × 2
کاغذ )150 برگ در یک رول( × 2

HiTi S420 مواد مصرفی پرینترهای سری
102×152 mm بسته کاغذ و ریبون برای چاپ در ابعاد

قابلیت چاپ 50 عکس با هر بسته 

HiTi P110S مواد مصرفی پرینترهای سری
102×152 mm بسته کاغذ و ریبون برای چاپ

قابلیت چاپ 60 عکس با هر بسته

HiTi CS-320مواد مصرفی پرینتر
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چاپ عکس به صورت کاربرد
چاپ کارت دوروچاپ عکس قابل حملچاپ عکس و پرسنلیچاپ عکسکیوسک

چاپ به روش حرارتیروش چاپ
Dye Diffusion Thermal

چاپ به روش حرارتی
Dye Diffusion Thermal

چاپ به روش حرارتی
Dye-Sub YMCO

چاپ به روش حرارتی
Dye Diffusion Thermal

چاپ به روش حرارتی 
  Color Dye-Sub

 Monochrome Thermal
Transfer

dpi300×300 dpi403×403 dpi300×300 dpi300×300 dpi 300×300دقت

ابعاد و تعداد چاپ 
در هر رول یا 

بسته کاغذ

mm 152 × 102 : 330 برگ

mm 177 × 127 : 190 برگ

mm 203 × 152 : 150 برگ
mm 229 × 152 : 150 برگ

mm 152 × 102 : 330 برگ

mm 177 × 127 : 190 برگ

mm 203 × 152 : 150 برگ

mm 229 × 152 : 150 برگ

mm 152 × 100 : 60 برگmm 152 × 102 : 50 برگ

چاپ کارت شناسایی 
(CR-80) با ابعاد 86 × 54 
میلیمتر با ضخامت 0/3 
میلیمتر تا 1/0 میلیمتر 
با ظرفیت 100 کارت در 

کاست

تقریبا" 12 ثانیه )× 102 سرعت چاپ
)152 mm

تقریبا" 12 ثانیه )× 102 
)152 mm

تقریبا" 25 ثانیه چاپ با تقریبا" 63 ثانیهتقریبا" 70 ثانیه
YMCKO ریبون

نمایشگر(LCD) فارسی صفحه نمایشگر
ل�مسی 10/2 اینچ

نمایشگر (LCD) فارسی 3/6 
اینچ

نمایشگر (LCD) فارسی 
2/5 اینچ

نمایشگر (LCD) فارسی 
نمایشگر LCM 2/5 اینچ

انواع ورودی
 CF/ Micro Drive/ SD

(SDHC)/
 Mini SD/ Micro SD/

MMC/ MS/
MS Pro/ USB

CF/ Micro Drive/
SD (SDHC)/MMC/ MS/

MS Pro/ USB

 CF/ MS/ MS Pro/ SD/
SDHC/MMC

Micro Drive/ USB

 CF Type I & II / SD / SDHC
 / MS / MS Pro / MMC /

Micro Drive/USB
-

امکان اتصال به 
دارد/USBدارد/USBدارد/USBدارد/USBدارد/USBکامپیوتر

AC 100V~ 240V, 50/60HzAC 100V~ 240V, 50/60HzAC 100V~ 240V, 50/60HzAC 100V~ 240V, 50/60HzAC 100V~ 240V, 50/60Hzبرق مصرفی

275×508×251 میلیمتر250×185×100میلیمتر234×178×175میلیمتر392×298×245 میلیمتر430×305×340 میلیمترابعاد

وزن خالص 
2/2 کیلوگرم2/5 کیلوگرم13/6 کیلوگرم18 کیلوگرمدستگاه

9/1 کیلوگرم)بدون کیف وباطری(

Â¹Î RI~hz¶

محتویاتنوع بسته بندینام کاال
(COMBO) و کاغذ YMCKO بسته ریبون

)قابلیت چاپ 200 کارت با هر بسته(
ریبون YMCKO جهت چاپ 200 کارت + 200 عدد کارتبسته
6 بسته جعبه

 YMCKO بسته ریبون
)قابلیت چاپ 200 کارت با هر بسته(

ریبون YMCKO جهت چاپ 200 کارتبسته
8 بسته جعبه

Resin K بسسته ریبون
)قابلیت چاپ 1000 کارت با هر بسته(

ریبون Resin K جهت چاپ 1000 کارتبسته
8 بسته جعبه

YMCKOK بسته ریبون
)قابلیت چاپ 170 کارت با هر بسته(

ریبون YMCKOK جهت چاپ 170 کارتبسته
8 بسته جعبه

KO بسته ریبون
)قابلیت چاپ 500 کارت با هر بسته(

ریبون KO جهت چاپ 500 کارتبسته
8 بسته جعبه

HiTi Premium بسته کارت 200 عددیبستهکارت
6 بسته جعبه


