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Sollentuna, 27 september 2010

PRESSINFORMATION
Mitsubishi Electric visade ny serie professionella kompakta fotoskrivare på
Photokina 21-26 september
På Photokina 2010 presenterade Mitsubishi Electric sin nya serie kompakta
sublimeringsskrivare för professionella digitala fotosystem, under parollen “Creating
Photo Business”. De nya fotoskrivarna CP-D70 och CP-D707 är framför allt
utvecklade med tanke på detaljhandlare som tidigare fått avstå ett digitalt fotosystem
på grund av begränsat utrymme. I Mitsubishi Electrics monter på Photokina gavs
besökare tillfälle att se en översikt av vad som kan beskrivas som teknisk “state-ofthe-art”, och i vilken riktning framtidens utveckling för digitala fotosystem rör sig.
Med ett mått på (D)446 x (H)170 x (B)275 mm kräver CP-D70 inte mer än 40 %
utrymme jämfört med tidigare motsvarande modeller. Den andra modellen har
samma djup och bredd, men är högre med sina 340 mm. Orsaken till det är att
CP-D707 är en ”dubbeldäckare” som erbjuder två utskrifter parallellt.
Båda modellerna laddas framifrån, vilket gör det enkelt att fylla på papper och
färgband samtidigt som det gör dem mycket lättplacerade. Den mindre storleken till
trots, levererar dessa fotoprintrar ett stort antal utskrifter per rulle. I standardformatet
10x15 cm får du ut 400 respektive 800 utskrifter beroende på modell.
En exklusiv funktion för “dubbeldäckaren” CP-D707 är enligt Mitsubishi Electric, att
ingen annan fotoskrivare i motsvarande storlek kan hantera två olika storlekar på
papper med möjlighet att skriva ut tre olika format. Utskriftshastigheten vid parallell
utskrift är med CP-D707 under 6 sekunder per bild i storleken 10x15 cm. Båda
modellerna levererar bilder av hög kvalitet med utskrifter i 300 dpi. Beroende av
media kan båda modellerna erbjuda utskrifter i storlekar från 10x15 cm till 15x20 cm.
Med ”Eco idle” läge spar fotoprintern energi genom att automatiskt slå över från
vanligt standby läge till Eco läge efter en viss period av inaktivitet. Fotoprintern drar i
Eco läge mindre än 1W i standby. Både CP-D70 och CP-D707 finns att få till digitala
fotosystem såväl som till PC/Mac miljö. Alla fyra modellerna fanns att beskåda i
Mitsubishi Electrics monter på Photokina.
Mitsubishi Electrics monter var uppbyggd kring fem huvudteman i monterns
mittpunkt, vilken var avsedd för handelspartners och återförsäljare:
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”Professional”: Här visades högpresterande lösningar med central enhet,
orderstationer, och en variation av fotoskrivare inkl MPU (Mass Production
Unit). Med ett högpresterande digitalt fotosystem kan man uppnå samma antal
utskrifter som vid användning av ett minilab, fast på ett miljövänligare sätt helt
utan kemikalier.
”Retailer”: I återförsäljarzonen låg fokus på butiksintegration. Här visades
användarvänliga lösningar där slutkunden själv kan bearbeta och skriva ut
sina bilder. Easyphoto systemet visades också, liksom det innovativa ”Kiosk
gifts” som bland annat erbjuder kunderna möjlighet att göra sina egna
kalendrar. Mitsubishi Electric har även utökat sortimentet med lite exklusivare
fotoalbum.
“ID Photostudio”: För professionell produktion av ID-foto presenterade
Mitsubishi Electric i denna zon tre lösningar: Click 5000, Click Lite och
Easyphoto.
“System Integrator”: En av höjdpunkterna i rotundan var den iögonenfallande
~sedna touch ®. På en stor glasskiva med högupplösta bilder, kan man med
hjälp av fingertopparna rotera, skala om och flytta runt bilderna. Modellen, som
är avsedd för presentationer och layout produktion, kan användas i
kombination med högpresterande fotoskrivare från Mitsubishi Electric.
“Event”: Som besökare hos Mitsubishi Electric kunde du njuta av en stunds
avkoppling på en Harley-Davidson, mot bakgrund av den legendariska Route
66. Detta samtidigt som du fick ditt foto taget tillsammans med en modell.
Fotot skickades via WLAN till ett digitalt fotosystem, skrevs ut och lämnades
över som en souvenir.

CP-D70 (vänster) och CP-D707 (höger) finns båda till digitala fotosystem (röd) alternativt för PC/Mac miljö (grå).
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