
Uma variedade de funções que garante um funcionamento suave

Tamanho compacto
Esta impressora compacta com 170mm 
de altura pode ser instalada em uma área 
equivalente ao tamanho de um papel A3 
com o mínimo de interferência.

Fácil de Usar

facilmente substituídos ao puxar o painel 
frontal da impressora.

Modelo à Prova de Poeira para a Proteção do 
Material Impresso
Uma divisória cria diversas passagens de ar para a cabeça térmica e 
a fonte de alimentação. A alta pressão de ar na impressora impede 
a entrada de poeira.

Modelo Econômico
No modo de repouso, a impressora consome apenas 0,5W ou 
menos, contribuindo para a economia de energia e redução de 
custos.

Iniciando um Negócio de Imediato
A ASK-300 pode ser utilizada com o Terminal 
Order It Compact para criar o melhor sistema 
combinado (Compact Kiosk), permitindo, que 
você abra um negócio de impressão rapidamente.

Rendimento

170mm

275mm 446mm

Tamanho da Impressão Descrição Número de impressos 
por Caixa

102 x 152mm T RK-CF800 800 impressões
152 x 203mm T R68-CF400 400 impressões
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Impressora de Sublimação

Para o negócio de impressão de fotos

ASK-300

Para o negócio de fotos de eventos

Pequena, mas essencial para o 
sucesso do seu negócio

NOVO

Velocidade de Impressão
Modo de Impressão 10x15 cm 15x 20 cm

Brilho/ Padrão 12,3 seg. 21,3 seg.

Brilho/ Alta Qualidade 23,2 seg. 39,2 seg.

Mate/ Alta Qualidade 26,4 seg. 45,3 seg.

*1:   Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 são marcas registradas da Microsoft Corporation nos 
Estados Unidos e em outros países. Macintosh, Mac OS são marcas registradas da Apple Inc. nos Estados 
Unidos e em outros países.

*2: Desconsiderando tempo para processamento/transferência de dados

Dimensão
Método de Impressão Transferência Térmica por Sublimação de Tinta

Gradação 256 níveis (8 bits) por cor (Y, C ,M)

Resolução 300 x 300dpi

Operação para troca de papel Carregamento semi-automático

Dimensões (L x P x A) 275 x 446 x 170 mm

Peso (aprox.) 12kg

Interface para USB (parte traseira) USB de Alta Velocidade Ver.2.0 x 1 porta (Tipo B)

Software do driver (*1) Windows®  (32-bit) Windows XP®/Windows Vista®/Windows 7®  
(64-bit) Windows Vista®/Windows 7®

Macintosh® Mac OS® 10.5 (Leopard)/10.6 (Snow Leopard)/10.7 (Lion)

Consumo de energia 2,4A (220-240VAC, 50/60Hz), 4,6A (120VAC, 50/60Hz)

EMC & Segurança & Meio-Ambiente EMC FCC / CE, UL, CCC, CB(IEC/EN), RoHS, GOST-R, BSMI, KC
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Soluções ASK-300 — As impressões com qualidade superior de 
imagem da Fujifilm abrangem uma grande variedade de negócios

A ASK-300 pode ser utilizada nos mais 
diversos cenários comerciais em combinação 
com vários equipamentos ou softwares, 
produzindo impressões de qualidade superior 
em qualquer configuração de sistema.
Com esta impressora, é possível abrir um 
novo negócio com apenas um pequeno 
investimento inicial.

Uma gama de soluções para um negócio bem-sucedido

Lojas de revelação e varejo Parques de diversão e eventos Escritórios e estúdios

Você pode abrir um negócio de impressão de imediato com 
este sistema de quiosque compacto, logo após a sua instalação. 
Funcionários e clientes podem facilmente encomendar e imprimir 
lindas fotos instantaneamente por conta própria.

As fotos podem ser personalizadas com templates ou textos e 
impressas na mesma hora. Este sistema compacto pode oferecer 
vários tipos de fotos de eventos em lugares como parques de 
diversão, aquários e navios de cruzeiro, bem como em ocasiões 
como jogos esportivos e festas de casamento.

Basta conectar um computador ao driver da impressora já 
instalado, e a ASK-300 estará pronta para imprimir imagens de 
alta qualidade e pode ser utilizada em qualquer escritório e local 
de trabalho, como agências de design, obras de construção e 
estúdios fotográficos.

O número de terminais e impressoras na configuração do sistema 
pode ser facilmente alterado para se adequar à escala do negócio e sua 
finalidade.

*  Um Order It Compact pode ser conectado à 4 impressoras e 5 outros terminais de pedido
*  O Order It Compact pode ser conectado aos modelos ASK-300 / ASK-2500.

•	Modo de alta qualidade
Ideal quando são impressos textos 
junto com imagem, realça a nitidez e 
aperfeiçoa o contraste final.

•	Acabamento Matte
Permite a impressão em 
acabamento Matte usando o 
mesmo papel e com a mesma 
qualidade excepcional de sempre.

A tecnologia de revestimento 
exclusiva, desenvolvida através da 
experiência fotográfica da Fujifilm 
em haleto de prata produz brancura 
e brilho aperfeiçoados com rica 
gradação expressiva. Esta tecnologia 
reproduz tons de pele mais radiantes 
e brilhantes, adicionando um toque a 
mais de realidade às paisagens.
Uma impressora térmica com 
qualidade de minilab.

Order It Compact

Compact Kiosk

ASK-300
Câmera digital Computador

Software

*Depende do software utilizado.

Computador

Order It Compact

Order It Compact

ASK-300
ASK-300

ASK-300

Para Expansão do Negócio

Qualidade Superior de Imagem da Fujifilm

Exemplo de configuração

Usuário final Funcionário da loja

FUJIFILM Quality Thermal Photo Paper

Novos Recursos

Quality 
Termal Photo Paper


