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Standardowa konfiguracja:
wieża drukująca z 4 drukarkami: 3 DS40 + 1 DS80
skaner filmowy, skaner płaski, nagrywarka DVD/CD
15" monitor dotykowy LCD, CPU, klawiatura, mysz

Nexlab NL-2000 to nowoczesny suchy minilab przetwarzający obrazy z nośników analogowych, cyfrowych, a także ze zdjęć.
Wyposażony we wszystkie funkcje, jakich oczekuje się od minilabów, przeważa nad istniejącymi rozwiązaniami dzięki niskim
kosztom operacyjnym, elastycznością w konfiguracji oraz prostotą bieżącej obsługi. Jego kompaktowa budowa oraz brak
uciążliwości związanej ze stosowaniem odczynników chemicznych sprawia, że może być zainstalowany w dowolnej lokalizacji
usługowej. Ekskluzywne oprogramowanie sterujące minilabem NL-2000 jest dostosowane nawet dla użytkowników mających
niewielkie doświadczenie i nie wymaga czasochłonnego szkolenia. System wyposażony w cztery drukarki serii DS, umieszczone
w wieży drukującej, zapewnia wysoką produktywność oraz elastyczność pracy w zależności od sezonowego obłożenia zleceniami.
Nexlab NL-2000 może drukować nawet do 1 000 odbitek 10x15/godz (przy 4 drukarkach DS40), a wyposażony w drukarkę DS80
oferuje także format 20x30 cm. Wykonane zlecenia są automatycznie transportowane i sortowane. Dzięki specjalnemu urządzeniu
możliwe jest nadrukowanie istotnych dla operatora informacji (w dwóch liniach po 40 znaków każda, na spodniej stronie zdjęć).
Do NL-2000 można podłączyć nawet do 15 fotokiosków DS-T2 poszerzając gamę dostępnych usług oraz funkcjonalność systemu.
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system wolny od chemii
wysoka jakość wydrukowanych zdjęć
akceptowane wszystkie media cyfrowe i analogowe
wysoka produktywność: do 1 000 odbitek 10x15/godz.
dostępne formaty: od 9x13 do 20x30 cm
prosty interface oprogramowania (jak w tradycyjnym minilabie)
automatyczna lub ręczna korekcja zdjęć
automatyczny transport i sortowanie zleceń
możliwy nadruk informacji na spodzie odbitki
elastyczna konfiguracja systemu
zajmowana powierzchnia: 0.56 m2
prosta instalacja bez specyficznych połączeń
niskie koszty operacyjne i utrzymania systemu
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Stacja robocza (Scan Station)
Wejścia cyfrowe:
CD, DVD, USB, Compact Flash™, Microdrive™, SmartMedia™,
Memory Stick®, Memory Stick Duo™, Memory Stick Pro™,
Memory Stick Pro Duo™, SD™, MiniSD™, XD™, RS-MMC™
Filmy
skaner filmowy na kolorowe filmy typu 135
wydajność: 20 filmów 24-klatkowych/godz.
opcjonalnie:
APS, 35 mm slajdy, 35 mm filmy cz-b, 35 mm odcinki filmów (min. 4 klatki)
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Zdjęcia ze zdjęć
skaner płaski (kolor i cz-b)
max. rozmiar: 21x29.7 cm (8.5x11.7")
rozdzielczość: 4800 dpi
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Korekcja zdjęć
Automatyczna:
- gęstość
- kolor i ostrość
- usuwanie efektu 'czerwonych oczu'
- zdjęcia bez lub z białą ramką
Ręczna:
- gęstość
- kontrast
- kolory (regulacja C, M, Y)
- zamiana na tryb Sepia
- zamiana na tryb cz-b
- usuwanie efektu 'czerwonych oczu'
- obracanie i kadrowanie
Produkty dodatkowe
Ramki, wpisywanie własnego tekstu
Index Print
Archiwizacja na płytach CD/DVD (z opcją Picture Viewer)
Zdjęcia ID (do dokumentów)
Wieża drukująca (Print Tower)
System drukujący:
- możliwość podłączenia do 4 drukarek termosublimacyjnych (DS40 i DS80)
Formaty:
- 9x13* (3.5x5"), 10x15 (4x6"), 10x20 (4x8"), 13x18* (5x7"),
15x20 (6x8"), 15x23 (6x9"), 20x25 (8x10"), 20x30 (8x12")
Prędkość druku:
- 1 000 odbitek 10x15/godz. (przy 4 drukarkach DS40)
750 odbitek 10x15/godz. przy standardowej konfiguracji
(3x DS40 + 1x DS80)
Rozdzielczość:
- 300 x 300 dpi
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1. Kosz na wydrukowane zlecenia
2. Kosz na odbitki powyżej 20 cm
3. Stacja robocza (Scan Station)
4. Wieża drukująca (Print Tower)
5. Drukarki (zsynchronizowane)
6. Urządzenie do druku informacji
na spodniej stronie zdjęć
7. Transporter
8. Mechanizm łatwej wymiany
materiałów eksploatacyjnych
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Pojemność nadruku na spodzie odbitki:
- do dwóch linii po 40 znaków każda
Wyświetlacz
15" monitor dotykowy LCD

z minilabem Nexlab NL-2000 można połączyć
do 15 samoobsługowych kiosków Nexstation DS-T2

Wymiary
Wysokość: całość 129 cm, Scan Station 99 cm, Print Tower 129 cm
Szerokość : całość 96.8 cm, Scan Station 54.6 cm, Print Tower 42.2 cm
Głębokość : całość 57.2 cm, Scan Station 57.2 cm, Print Tower 57.2 cm

nexlab
NL_2000

Waga
całość 209 kg
w tym: Scan Station 59 kg, Print Tower (z drukarkami) 150 kg
Zużycie prądu
- 2400 W
- 100-240 VAC, 50/60 Hz
- 16 A
* tylko z użyciem dodatkowego uchwytu na 5" papier
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