
™Qw410
• Ultra compactă și 
   ușoară

• Compatibila iOS

• Funcție pentru poze plate 

• Noul printhead de 114 mm 

• Imprimă intensiv cu 
   baterii externe 

QHD 114x203mm Pano Print

114x203 mm

114x114mm

102x102 mm102x152 mm102x152 mm, 
51 mm strip

Cea mai mică imprimantă DNP!
Ușor de transportat!

Dimensiuni unice de imprimare



Wireless Ready

Specificații

Metoda de tipărire

Modul de imprimare

Rezoluţie

Număr de printuri

Viteza de imprimare 
(glossy)

Mod poze plate

Opțiuni de finisare

Finish ribbon

Interfață

Driver Software

Dimensiuni externe

Greutate

Alimentare electrică

Consumul de energie

Accesorii

Media

Dye-sublimation thermal transfer

Mod High-speed & mod High-density

300x300 dpi

102x152 mm  150 coli

114x203 mm  110 coli

102x152 mm High-speed 19 sec.

114x203 mm High-speed 24 sec.

102x152 mm High-speed 22 sec.

114x203 mm High-speed 27 sec.

Lucios, Mat

YMC + overcoat

USB 2.0

Windows ® 10, 7, 8 - Mac ® OS-X 10.12, 10,11, 10.10

203,2 mm W x 241,3 mm D x 196,85 mm H

Aproximativ 6 kg

100VAC, 240V 50/60Hz

100V sau 240V, 50/60Hz, 3.9A/1.6A

Cablu de alimentare, cablu USB, taviţa printuri

Qw410 102x152, 114x203
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102x152 mm 114x203 mm

6KgGreutate micăEconomii mari de energie!

Cu dongle wireless 
(opțional) se poate 
imprima cu ușurință 
de pe dispozitivele 
macOS® și iOS®.

Ușoară și compactă imprimanta QW410
se poate transportata cu ușurință de la

 eveniment la eveniment de o singură persoană.

Noul QHD Pano Print
Această dimensiune unică este perfectă pentru 

formatele panoramice, specifice dispozitivelor mobile.

Noua funcție poze plate!
Dotat cu un mecanism inovator care 

reduce curbarea pozelor. 
Funcția poze plate se va activa 

automat în funcție de numărul de 
poziții rămase pe rolă.

Windows este marcă înregistrată a Microsoft Corporation. macOS este marcă înregistrată a Apple Inc.
iOS este marcă comercială sau marcă înregistrată a Cisco din SUA și din alte țări și este utilizată sub licență.

© 2020 DNP Imagingcomm America Corp. Toate drepturile rezervate. Specificații care pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Reproducerea totală sau parțială fără permisiune scrisă este interzisă.

 
35%Consumul de energie cu 

 mai mic permite funcționarea
cu baterie.

Distribuitor autorizat DNP in Romania:
Helvetica Solutions

www.cardcolor.ro


