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Wysokonak∏adowe drukowanie
· System obrazowania wysokiej rozdzielczoÊci (HDi)
· Pr´dkoÊç drukowania 150 stron na minut´
· Wspó∏pracuje z PC i MAC (USB)

Duplikatory
DP-S550 
i DP-S850



Duplikatory Duplo HDi wyz
produkcji dokumentów. Sy
reprodukcj´ pó∏tonów, foto
zgodnoÊç z RoHS/GPL* oz

doskona∏a jakoÊç druku
Materia∏ matrycy HDi zosta∏ tak opracowany, aby zapewniaç doskona∏à jakoÊç wykonywanych
wydruków. Wolne od przebarwieƒ, jednolicie kryte powierzchnie, wyrazisty tekst oraz p∏ynne 
przejÊcia w pó∏tonach, to standardowe rezultaty uzyskiwane w modelach DP-S550 oraz DP-S850.

W przeciwieƒstwie do zwyk∏ych matryc, gdzie grube w∏ókna utrudniajà równomierny rozk∏ad otworków podczas
wykonywania matrycy, matryca HDi posiada równomierne rozmieszczenie w∏ókien co pozwala na uzyskiwanie
ujednoliconego rozmiaru otworów. 

Duplikatory
DP-S550 
i DP-S850

zwyk∏a matryca 
= nierównomierne
rozmiary otworków
skutkujà niejednolitym 
odwzorowaniem 
pó∏tonów

matryca HDi 
= zachowanie 
jednorodnego rozmiaru
otworów gwarantuje
p∏ynne przejÊcia
tonalne

Duplikatory HDi wykorzystujà sojowà farb´ o wysokim poziomie zaczernienia, u∏atwiajàcà uzyskiwanie jednolicie krytych
nasyconych powierzchni wydruku oraz wyrazistego tekstu. Farba na bazie oleju sojowego przyczynia si´ równie˝ 
do wzbogacenia kontrastu zdj´ç oraz wszelkiej innej grafiki, dzi´ki czemu odbiorca uzyskuje wyraziste wydruki.

1200 czystych 
arkuszy A4

najwy˝sza dost´pna wydajnoÊç
W nieca∏e 30 sekund urzàdzenie w∏àcza si´ i mo˝e rozpoczàç drukowanie
nowego zadania z imponujàcà pr´dkoÊcià 150 stron na minut´ (A4) lub 130
stron na minut´ (A3). Na tacy podawania mo˝na umieÊciç do 1200 arkuszy
A4 i ca∏e zadanie drukowania zostanie ukoƒczone w ciàgu zaledwie 8 minut.

8 minut (150 stron
na minut´)

1200
wydrukowanych
ulotek A4

orygina∏y z komputera lub w formie zadrukowanego arkusza
Port USB obs∏uguje drukowanie zarówno z komputerów Windows, jak i Mac OS. Opcjonalny zestaw LAN pozwala
na pod∏àczenie Duplikatora do sieci komputerowej (poprzez z∏àcze RJ45), dzi´ki czemu wielu u˝ytkowników mo˝e
wysy∏aç zadania wydruku ze swoich stacji roboczych. Znajdujàce si´ w komplecie oprogramowanie monitorujàce
w czasie rzeczywistym udost´pnia zdalnym u˝ytkownikom raporty odnoszàce si´ do statusu Duplikatora co
pozwala na bie˝àco Êledziç przebieg zadaƒ. 

Skaner p∏aski z podnoszonà pokrywà doskonale sprawdza si´ przy kopiowaniu p∏askich arkuszy, zaÊ przy 
kopiowaniu grubych ksià˝ek pomaga funkcja usuwania cienia eliminujàca ciemny obszar na wysokoÊci grzbietu
publikacji. Operator ma na ekranie podglàd dokumentu jeszcze przed wydrukowaniem dzi´ki czemu mo˝e
zapewniç perfekcyjne pozycjonowanie  samego skanu oraz ostatecznego obrazu dokumentu.



znaczajà nowy standard wydajnoÊci, ekonomiki oraz dba∏oÊci o Êrodowisko w zakresie wysokonak∏adowej
ystem wysokiej rozdzielczoÊci obrazowania (HDi) oraz wysokie nasycenie farby zapewniajà doskona∏à 

ografii, tekstu oraz jednolicie krytych powierzchni. Niskie zu˝ycie energii, farby opartej na soi oraz pe∏na 
znaczajà, ˝e nasze urzàdzenia nale˝à do najbardziej ekologicznych na Êwiecie rozwiàzaƒ druku produkcyjnego.

drukowanie 
na kopertach i kartonie
Prosta droga podawania papieru
redukuje zaci´cia arkuszy, 
a ponadto pozwala drukowaç 
na szerokiej gamie noÊników
poczàwszy od cienkiego – 50g/m2

– samokopujàcego papieru 
a˝ po gruby, do 210g/m2.
Ponadto, dzi´ki temu, ˝e proces
druku nie wykorzystuje 
podgrzewania mo˝na podawaç
nawet koperty z okienkiem.

przyjazne dla Êrodowiska
Duplikatory HDi nale˝à do najefektywniej wykorzystujàcych energi´
urzàdzeƒ drukujàcych. Dzia∏ajàc z pe∏nà pr´dkoÊcià duplikator zu˝ywa
zaledwie 240W, a po pi´ciu minutach nieaktywnoÊci automatycznie 
przechodzi do stanu oszcz´dzania energii i jej zu˝ycie spada niemal 
do zera. Dodatkowo, proces drukowania nie wykorzystuje elementów

grzewczych, wi´c urzàdzenie mo˝na w∏àczaç i wy∏àczaç pomi´dzy kolejnymi zadaniami drukowania, bowiem 
nie wymaga ono d∏ugiego czasu nagrzewania.

ekonomiczne drukowanie
W miar´ zwi´kszania si´ nak∏adu koszt za kopi´
gwa∏townie maleje. Dla klientów, którzy cz´sto 
produkujàcy wysokie nak∏ady dokumentów 
(formularze, papeteria, ulotki, itp.) oszcz´dnoÊci 
w porównaniu z konkurencyjnymi technologiami
b´dà wr´cz zadziwiajàce.

powielanie obrazu
Funkcja powielania obrazu pozwala u˝ytkownikom na wydrukowanie na jednym arkuszu od 1 do 25 obrazów 
pe∏nowymiarowego  oryginalnego dokumentu. Przyczynia si´ to do zmniejszenia zu˝ycia papieru i dalszych oszcz´dnoÊci.  

zoom
50%…51…52…   ….498…499…500%
Zaprogramowane zosta∏y wszystkie standardowe wspó∏czynniki powi´kszenia / redukcji, a dodatkowo 
szeroka skala powi´kszenia pozwala na precyzyjne ustawienia w zakresie 50-500% i zmianà co 1%. 

1x 2x 4x 8x 25x

1          10                              100           1000IloÊç kopii

fotokopiarka

Duplikator

cena za kopi´

Im wi´cej produkujesz tym bardziej spada
koszt za kopi´.

koszt kopii

∏atwa obs∏uga
Intuicyjny ekran dotykowy u∏atwia szybkie i skuteczne poruszanie si´ po menu oraz 
optymalizacj´ ustawieƒ drukowania. W modelu DP-S850 zastosowano dodatkowe czujniki
detekcji formatów papieru, dzi´ki czemu u˝ytkownik umieszcza jedynie dokument w skanerze,
∏aduje papier i rozpoczyna drukowanie – urzàdzenie automatycznie dokonuje stosownej 
zmiany rozmiaru dokumentu.

system czystego wyjmowania matrycy
Specjalnie opracowany system wyjmowania matrycy
stanowi unikalne rozwiàzanie Duplo i jest najszybszym 
i najczystszym sposobem wymiany matrycy. Zu˝yta
matryca jest owijana wokó∏ plastikowego rdzenia. Po
zwini´ciu matrycy do koƒca, zu˝ytà zsuwa si´ po prostu
z rdzenia do kosza.

*RoHS (EU) = Restrykcje odnoÊnie u˝ywania w sprz´cie elektrycznym niebezpiecznych substancji. GPL = (Japonia) Green Purchasing Law – prawo dotyczàce zakupu produktów ekologicznych.



kontrola kontrastu i jasnoÊci
W celu uwydatnienia fotograficznych szczegó∏ów obrazu, operator
mo˝e w sterowniku drukarki precyzyjnie dostroiç ustawienia jasnoÊci 
i kontrastu. Natomiast przy kopiowaniu orygina∏u u˝ytkownik mo˝e
regulowaç czu∏oÊç skanera, tak aby wydobyç z obrazu odpowiedni
poziom odwzorowania szczegó∏ów. Po wykonaniu matrycy, mo˝na
tak˝e precyzyjnie okreÊliç poziom zaczernienia wydruku w celu 
otrzymania optymalnych rezultatów.

doskona∏e zdj´cia i tekst
Powielacz mo˝na szybko skonfigurowaç 
do drukowania zdj´ç, tekstu, grafiki 
lub dokumentów zawierajàcych ∏àcznie 
wszystkie wymienione elementy. 
Wystarczy przyciskiem trybu obrazu wybraç
odpowiednià opcj´.  

zbyt ciemne                               zbyt jasne                                   idealne! 

niebieski    granatowy   fioletowy        ˝ó∏ty         zielony       bràzowy       z∏oty pomaraƒczowy  czerwony  amarantowy    szary        czarny

Typ modelu
Metoda przetwarzania
RozdzielczoÊç
Czas pierwszego wydruku
Pr´dkoÊç drukowania
Obszar skanowania (Maks.)
Obszar wydruku (Maks.)
Rozmiar papieru (Min.)
Rozmiar papieru (Maks.)
PojemnoÊç podawania papieru
PojemnoÊç tacy odbiorczej
Gramatura papieru
PojemnoÊç farby
Umieszczanie / wyjmowanie matrycy
Wymiary (szer. x g∏. x wys.)
Wymiary (szer. x g∏. x wys.)
Waga netto
Zasilanie
Zu˝ycie energii – wykonywanie matrycy
Interfejs komputerowy

Funkcje
Zmniejszanie / powi´kszanie
Swobodny zoom
Przesuni´cie marginesu
Regulacja wyrównywania

Kontrola kontrastu

Tryby obrazu
Wielokrotna ekspozycja
Podglàd dokumentu na LCD
Detekcja formatu papieru
Licznik pozosta∏ej iloÊci matrycy oraz farby
Tryb poufny
Tryb pami´ci
Pami´ç zadaƒ
Eliminowanie cienia grzbietu ksià˝ki
Obracanie obrazu
Tryby pakietowe
Funkcja Fine Start
Tryb oszcz´dzania energii i automatycznego wy∏àczania

Materia∏y eksploatacyjne
Kolory farb

Matryce

Opcje
Automatyczny podajnik dokumentów
Zespó∏ cylindra
Zestaw LAN
Separator pakietów 

kolor
Dzi´ki mo˝liwoÊci szybkiej wymiany cylindra
mo˝na z powodzeniem realizowaç prace
wyró˝niajàce si´ dodatkowym kolorem.
Dost´pna jest gama 12 standardowych
kolorów farb, a tak˝e mo˝liwoÊç doboru barwy
farby stosownie do wymagaƒ u˝ytkownika.

DP-S550 DP-S850
Górny skaner p∏aski / interfejs USB
Termiczno – cyfrowe wykonywanie matrycy
300 x 600 dpi   600 x 600 dpi
18 sek. (A4)
45 – 150 str/min (A4), 45 – 130 str/min (A3)
293 x 428 mm
290 x 423 mm
100 x 150 mm
297 x 432 mm
1200 arkuszy (80 g/m2)
1200 arkuszy (80 g/m2)
50 – 210 g/m2

1000 ml
Automatyczne
Podczas u˝ytkowania 1360 x 688 x 1080 mm
Przy przechowywaniu 754 x 688 x 1080 mm
100 kg

230V 50Hz 1.6A
USB1.1 (MS Windows 2000, XP), Mac (OS10.3, 10.4)

70, 81, 86, 115, 122, 141 %
50 – 500 % (w krokach co 1 %)
90 – 99 % (w krokach co 1 %)
+/- 15 mm w pionie (elektroniczna)                                   +/- 15 mm w pionie (elektroniczna)
+/- 10 mm w poziomie (manualna)                                   +/- 10 mm w poziomie (elektroniczna)
G´stoÊç skanowania: 5 poziomów
G´stoÊç matrycy: 5 poziomów
G´stoÊç druku: 5 poziomów
Tekst, Foto, tekst / foto, foto / tekst, o∏ówek, zgrubny raster, drobny raster
2 - 4 - 8 - 16 razy oraz ustawienie u˝ytkownika
Nie   Tak
Nie   Tak
Tak
Tak
9 ustawieƒ
Ponowne wykonanie ostatniej matrycy bez skanowania
Tak, mo˝liwoÊç regulacji
90, 180 stopni
Pakiety / pakiety sekwencyjne
Tak
Tak (programowalny)

12 ró˝nych kolorów (1000 ml). 
Mo˝liwoÊç dostarczania kolorów na indywidualne zamówienia
220 matryc z rolki (A3)

80 arkuszy (80 g/m2)
Rozmiar A4 lub A3
Z∏àcze RJ45 oraz zdalne oprogramowanie monitorujàce
Dzia∏a poprzez wstawianie znaczników taÊmy

Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation. Duplo prowadzi polityk´ sta∏ego udoskonalania swoich produktów, w zwiàzku z czym zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w powy˝szej specyfikacji. 

Duplo Polska Sp. z o.o. ul. ¸owicka 19/U2, 02-574 Warszawa, tel: 022 845 70 23 do 26, fax: 022 845 70 27, info@duplopolska.pl   www.duplopolska.pl


