P93E
Jeszcze więcej szczegółów
na wydrukach.

Podołanie wysokim wymaganiom dokumentacji, szybkość
oraz precyzja, przy jednoczesnej sprawności i wydajności. O
to standard nowego analogowego czarno białego wideo
printera. 256 stopni skali szarości i rozdzielczość 325 dpi
gwarantują bogate w szczegóły oraz bardzo dobrze
skontrastowane wydruki z badań pacjentów. A wszystko to
przy szybkości wydruku wynoszącej 3,9 sekundy.
Jednocześnie pamięć podręczna wydruku printera P93E
dostarcza do 10 ramek, które mogą być indywidualnie
wybrane. Wolny wybór jest również dostępny poprzez
ustawienia. P93E może drukować specyficzne części obrazu.
Możesz drukować z przyrostem 0.1 i ustawić skalę
powiększenia obrazu od 0.5 do 2.0. Kontrolę jasności i
kontrastu umożliwia 39 poziomów regulacji (od –19 od +19).
Udogodnienia: Nastawianie korekcji obrazu odbywa się przy
użyciu pokręteł znajdujących się na panelu przednim, zaś
wartości ustawień pokazywane są na wskaźniku LED.

Solidne wykonanie w ergonomicznym rozmiarze. Znacząco
mniejszy od swojego poprzednika i ważący zaledwie 2.8 kg
P93E jest także przeznaczony do zastosowań ze sprzętem
mobilnym.
•
•
•
•
•
•

Przyjazny użytkownikowi sposób regulacji przy
użyciu pokręteł i wskaźnika LED
Głowica termiczna wysokiej rozdzielczości 325 dpi
Bardzo kompaktowe wymiary i nieduży ciężar
Szybkie drukowanie
7 różnych formatów wydruków
Pamięć obrazów dla 10 indywidualnie wybranych
ramek
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1

W³¹cznik

6

Pokrêt³o regulacji (Adj)

11

Przycisk KOPIUJ (Copy)

16

VIDEO wejœcie (BNC)

2

Przycisk FORMAT (Size)

7

Przycisk JASNOŒÆ (Brt)

12

Przycisk DRUKUJ (Print)

17

VIDEO wyjœcie (BNC)

Przycisk KONTRAST (Cont) 13 Szczelina wylotowa/odcinak

18

Gniazdo do zdalnego sterowania

3

Przycisk TRYB (Mode)

8

4

WskaŸnik LED

9 Przycisk FUNKCJE (Func)

5

WskaŸnik (JASN/KONT/EXP) 10 Przycisk UTNIJ (Feed)

14

DŸwigienka otwierania

19

Gniazdo zasilania (AC LINE)

15

Prze³¹czniki DIP

20

Punkt wyrównywania potencja³u elektrycznego

Model

P93E

Metoda drukowania
Rozdzielczoœæ
G³êbia kolorów
Prêdkoœæ wydruku/obraz

Termo-czu³a
G³owica drukuj¹ca 325 dpi (12.8 punktów/mm), maks. rozdzielczoœæ 1280 x 600 punktów (PAL/Normal)
256 stopni skali szaroœci
Normalna:
3.9 sekundy (PAL/Underscan)
Normalna "2 split": 3.9 sekundy (PAL/Underscan)
Wzd³u¿na:
8.4 sekundy (PAL/Underscan)
Wzd³u¿na "2 split": 4.2 sekundy (PAL/Underscan)
1:1:
5.0 sekund (PAL/Underscan)
1:1.7:
10.6 sekundy (PAL/Underscan)
1:2:
11.6 sekundy (PAL/Underscan)
Rola papieru termoczu³ego o szerokoœci 110 mm
Normalny:
100 x 75 mm (PAL/Underscan)
Normalny "2 split": 50 x 37 mm (PAL/Underscan)
Wzd³u¿ny:
99 x 133 mm (PAL/Underscan)
Wzd³u¿ny "2 split": 47 x 63 mm (PAL/Underscan)
1:1:
100 x 100 mm (PAL/Underscan)
1:1.7:
100 x 227 mm (PAL/Underscan)
1:2:
100 x 266 mm (PAL/Underscan)
0.5 do 2.0
10 ramek
BAS/FBAS (Composite), gniazdo typu BNC dla wejœcia i wyjœcia
39 poziomów dla kontrastu i jasnoœci, funkcja oszczêdzania papieru, 5 ró¿nych krzywych gamma,
definiowalne obszary wydruku, drukowanie negatywu, odwrotny kierunek wydruku, wielokrotne kopie
220–240 V, 50/60 Hz; 100–120 V, 50/60 Hz
Oko³o 115 W podczas drukowania, oko³o 10 W w stanie czuwania (stand-by)
Oko³o 154 x 90 x 256 mm
Oko³o 2.8 kg
TÜV-GS/GM, CE (LVD, EMC, MDD)
Kabel sieciowy, pilot z przewodem do sterowania zdalnego, papier czyszcz¹cy, papier termiczny
KP91HG-CE, kabel typu BNC, instrukcja obs³ugi

Rozmiar papieru
Obszar drukowania

Powiêkszanie obrazu
Pamiêæ obrazu
Interfejs
Specjalne funkcje
Napiêcie zasilaj¹ce
Pobór mocy
Wymiary (Szer. x Wys. x G³êb.)
Waga
Certyfikaty zgodnoœci
Akcesoria (zawarte w zestawie)

Materia³y eksploatacyjne
KP61B-CE

1 opakowanie zawiera 4 rolki papieru termicznego o d³ugoœci 20 m i szerokoœci 110 mm

KP65HM-CE

1 opakowanie zawiera 4 rolki papieru termicznego o d³ugoœci 20 m i szerokoœci 110 mm, wysoki kontrast

KP91HG-CE

1 opakowanie zawiera 4 rolki papieru termicznego o d³ugoœci 18 m i szerokoœci 110 mm, wysoki po³ysk
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