
Tiskové řešení HiTi
Firma HiTi byla založena na Taiwanu v lednu 2001 jako výrobce 
profesionálních fotografických tiskáren. Od počátku firma HiTi velmi inovativně přispěla k rozvoji 
termosublimační technologie tisku a získala řadu významných ocenění (8x DIMA, TIPA…) na 
mezinárodních výstavách, v zemi původu i u nás.

Její kompaktní (formátové) tiskárny, které jsou mimo jiné ideální pro průkazovou fotografii, 
úspěšně pronikly na trhy po celém světě. 

V posledních letech se firma intenzivně věnuje vývoji rolových tiskáren, které výrazně snižují 
náklady na fotografii a nacházejí tak uplatnění jako „přenosné minilaby“ na akcích, ve studiích, ale 
i v obchodech.

Termosublimační tiskárna HiTi P510S
HiTi  P510S  je  malá  mobilní  rolová  termosublimační 
tiskárna  určená  pro  okamžitý,  vysoce  kvalitní  tisk 
fotografií  na svatbách,  plesech a jiných společenských 
událostech.  Využití  najde  i jako  malý  nízkonákladový 
minilab.

Při focení společenských akcí oceníte její nízkou váhu, 
malé  rozměry  a snadný  samostatný  tisk,  bez  nutnosti 
připojovat k tiskárně PC. 

Tiskárna  je  osazena  čtečkou  paměťových  karet, 
fotografie z karty vyberete  pomocí displeje  a  odešlete rovnou na tisk.  Další  možností  je  přímé 
propojení fotoaparátu s tiskárnou datovým kabelem. Toto řešení Vám umožňuje odeslat fotografie 
k tisku ihned po jejich pořízení.  Posledním a nejpohodlnějším řešením jak odeslat  fotografie na 
tiskárnu je využít WiFi adaptér, v tomto případě  se musí jednat o tiskárnu P510Si, která WiFi  
komunikaci umožňuje.

Špičková kvalita tisku
Tiskárny HiTi využívají 10 bitový barevný 
engine,  který  zaručuje  maximální 
barevnou  věrnost  a nulový  šum. 
Společnost  HiTi  obdržela  za technologie 
zpracování  barev  mnohá  ocenění  a stala 
se celosvětově uznávaným standardem.

Snadná obsluha a důraz na bezprašnost
Integrovaná  termosublimační  tisková  hlava  je  chráněna  protiprachovým  krytem,  který  účinně 
zabraňuje vstupu nečistot do míst tisku.

Podpora více formátů
Pro  změnu  formátů  fotografie  není  nutné  pořizovat  další  tiskárnu,  stačí  pouze  vyměnit  papír 
a ribbon.     Výměna  papíru  a ribonu  je  velice  snadná  a nezabere  více  než  několik  vteřin. 
Podporované tiskové formáty jsou 10x15 cm, 13x18 cm a 15x20 cm / 15x23 cm.
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Malé rozměry HiTi P510S

Snadná výměna papíru a ribbonu



Ozdobné okraje E-Frame
Tiskárna  HiTi  P510S  umožňuje  využívat  přednastavené 
ozdobné  okraje  a formáty  fotografií,  pomocí  kterých 
v okamžiku  vytvoříte  narozeninovou,  svatební  nebo 
průkazovou  fotografii.  Veškeré  motivy  a témata  jsou 
uloženy  v paměti  tiskárny,  prostřednictvím  Internetu  je 
možné tuto kolekci stále aktualizovat. Dodávaný software 
umožňuje  i  tvorbu  vlastních  ozdobných  okrajů.  Tuto 
vlastnost využijete např. pro vkládání data nebo místa při tisku fotografií na památku.

Spotřební materiál
Tiskovým médiem jsou papíry HiTi, dosahující velké odolnosti a špičkové kvality, která je nezbytná 
pro 10 bitové zpracování barev. Důkazem jsou mnohá udělená ocenění DIMA, TIPA a další.

Technické specifikace

Název modelu HiTi P510S

Metoda tisku 10 bit Dye Diffusion Therrmal Transfer (D2T2 Technology)

Rozlišení 300 x 300 DPI

Formáty a kapacita 102 x 152 mm, 330 výtisků
127 x 177 mm, 190 výtisků
152 x 203 mm, 150 výtisků
152 x 229 mm, 150 výtisků

Rychlost tisku cca 12 vteřin pro formát 10x15 cm

Display TFT LCD 3,6 palců

Vstupní média CF & MicroDrive / SD (SDHC) / MMC / MS / PS Pro / USB

E-frame funkce Ano

Dodávaný software ID Creator
eFrame Converter
IDQuickDésirée
EventDésirée Deluxe

Podporované OS Windows 2000 / XP / Vista, Windows 7,
Mac OS 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 and 10.6

Napájení AC 100 V ~ 240 V, 50 / 60 Hz

Spotřeba Průměrná spotřeba v zátěži 300 W
Spotřeba v pohotovostním režimu méně než 20 W

Provozní podmínky 15°C ~  32°C, vlhkost 20 ~ 75%

Rozměry 392 x 298 x 245 mm

Hmotnost 13,6 kg
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Špičková kvalita papírů HiTi



Modelová situace nasazení tiskárny HiTi P510S
Veškeré ceny uvedeny bez DPH.

Pořizovací náklady spotřebního materiálu

Spotřební materiál Náklady na balení Náklady na 1 fotografii

Set papírů 10 x15 cm (2x 330 ks) 1 908,00 Kč 2,89 Kč

Set papírů 13 x18 cm (2x 190 ks) 2 158,00 Kč 5,68 Kč

Set papírů 15 x23 cm (2x 150 ks) 2 158,00 Kč 7,19 Kč

Teoretické koncové ceny fotografií

Modelové ceny fotografií jsou uvedeny včetně DPH.

Formát fotografie Klasická cena Expresní cena Cena na akcích

10 x 15 cm 6,00 Kč 7,00 Kč 49,00 Kč

13 x 18 cm 12,00 Kč 13,00 Kč 69,00 Kč

15 x 23 cm 19,00 Kč 20,00 Kč 89,00 Kč

Varianta A)

Varianta  A  předpokládá  situaci,  kdy  byla  tiskárna  HiTi  P510S  zakoupena  za zvýhodněných 
podmínek s pořizovací cenou 19 990 Kč.

Počet fotografií pro pokrytí pořizovacích nákladů tiskárny HiTi P510S

Formát fotografie Klasická cena Expresní cena Cena na akcích

10 x 15 cm 9 474 ks 6 799 ks 527 ks

13 x 18 cm 4 627 ks 3 882 ks 386 ks

15 x 23 cm 2 314 ks 2 109 ks 298 ks

Varianta B)

Varianta B předpokládá situaci, kdy byla tiskárna zakoupena standardním způsobem s pořizovací 
cenou 24 990 Kč.

Počet fotografií pro pokrytí pořizovacích nákladů tiskárny HiTi P510S

Formát fotografie Klasická cena Expresní cena Cena na akcích

10 x 15 cm 11 845 ks 8 501 ks 659 ks

13 x 18 cm 5 785 ks 4 853 ks 482 ks

15 x 23 cm 2 893 ks 2 636 ks 373 ks
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