TELEVIZNÍ TECHNIKA
BAREVNÁ SUBLIMAČNÍ TISKÁRNA

UP-DR80MD

TISKÁRNA S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PRO MEDICÍNSKÉ ÚČELY ZEJMÉNA ENDOSKOPII
Sony představuje a uvádí na trh nejmenší barevnou sublimační tiskárnu typu UP-DR80MD
medicínské klasifikace a formátu papíru A4. Nová tiskárna sdružuje kvalitu a dobrou využitelnost
pro endoskopii a ostatní lékařské aplikace.
Tiskárna je vyvinuta speciálně pro lékařské aplikace, zejména pro endoskopii a nabízí
vysokou výkonnost, potřebnou pro účely v těchto náročných aplikacích.

Díky digitálnímu rozhraní USB se tiskárna UP-DR80MD zařazuje do bohaté sestavy zařízení
Sony s vysokým rozlišením (řada HD), dovolující virtuální připojení jakéhokoliv obrazového
snímacího zařízení nebo kamerového systému a poskytuje optimální tisk při kombinaci textu
a obrázků s vysokým rozlišením, stejně tak jako při ostatních aplikacích.
Rozšířením výběru formátu až na velikost A4 je tiskárna UP-DR80MD ideální pro mnoho
lékařských aplikací, zahrnujících i endoskopii. S rostoucími požadavky na tisk obrázků přes celou
stránku A4 a možností kombinace textu a obrázků je tiskárna velkým konkurentem inkoustových
tiskáren a nabízí ideální kombinaci kvality obrazu a dostupnosti.
Tiskárna UP-DR80MD byla vyvinuta na míru dnešním rostoucím požadavkům kompaktních
endoskopických zařízení a svými malými rozměry s velkým tiskovým formátem do velikosti A4
a s medicínskou klasifikací je nejmenší sublimační tiskárnou na dnešním trhu.
Se svými rozměry 317,5 x 425,5 x 206,5 mm a s váhou pod 12 kg je ideálním přístrojem pro
dnešní chirurgické pracovní stanice.
Nové vlastnosti snadného nastavení barevného obrazu přímo na obrazovém displeji
umožňují vytisknutí obrázků s odpovídající kvalitou.
Dalšími vlastnostmi tiskárny jsou vysoké rozlišení až 310 dpi, vysoká rychlost tisku a snadná
vyměnitelnost tiskových médií a pásky manipulací na předním panelu. Nízká cena tiskárny z ní
dělá výbornou alternativu k inkoustovým tiskárnám s poměrně drahým spotřebním materiálem,
který zvyšuje jejich pořizovací cenu.
Tiskárna UP-DR80MD je kompatibilní s rozhraním USB 2.0 a podporuje operační systémy
Windows 2000, XP a Vista.
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