
Photo Printing Solutions

A mais elevada qualidade a um 
preço reduzido de impressora 
de fotografias
A CP-MP15 é uma impressão da máxima qualidade para quem 
procura o melhor equilíbrio entre impressão de elevada qualidade a 
um preço reduzido, mantendo simultaneamente especificações de 
desempenho máximas. Para resultados perfeitos de impressão de 
fotografias, graças à máxima tecnologia de sublimação.

Uma impressora de fotografias profissional não tem de ser cara.

Funcionalidades

CP-M15
Impressora de fotografias

// Substituição de suportes amiga do utilizador

// Design compacto

// Impressão de elevada capacidade

// Uma excelente qualidade de impressão

// Múltiplos tamanhos suportados

Principais funcionalidades

Tamanho compacto
(0,105 m2)

Impressões de 
Elevada Resolução Múltiplos formatos
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CP-M15

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., Filial alemã
Mitsubishi Electric Platz 1 - 40882 Ratingen
Postfach1548 – 40835 Ratingen - Alemanha
www.mitsubishielectric-printing.com

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Especificações técnicas

Compatibilidade com sistemas

Opções de impressão

Capacidade de memória

Capacidade de impressão

Espaço ocupado

Resolução

Consumo de corrente

Referências de Suportes da Impressora 

Peso

Velocidade de impressão (10x15 cm)

Dimensões L/P/A

Acessórios

 Windows / Mac

Impressão de um só lado

 128 MB

Até 750 impressões de 10x15 cm (10x15 cm)

0,105 metros quadrados

300 DPI

4,0 A (100-240 VCA, 50/60 Hz)

Ref.

CK-M20S
CK-M18S
CK-M15S

5x15 / 10x15 / 15x15 / 15x20
9x13 / 13x13 / 13x18

5x15 / 10x15

Tamanho de impressão (cm)

14 kg (30,0 lb)

9,5 s

 300 / 350 / 281 mm.

Recipiente para Tiras de Papel, Bandeja para papel, Guia de instalação rápida, Guia de segurança, Cabo de alimentação (EUR)

Método de impressão: Impressão por linha de transferência térmica por sublimação

O novo método de troca de suportes tem uma design amigo do utilizador que 
torna o carregamento de suportes rápido e fácil. Permite um carregamento 
imediato quando retirado da caixa. Ã substituição de suportes é tão simples 
como 3 fáceis etapas acessível a partir da parte frontal da impressora.

Substituição de Suportes Amiga do Utilizador
 

100×150 mm
(4x6”)

Múltiplos Tamanhos Suportados

90×130 mm
(3,5x5”)

Rolo de papel

1. Introduza o rolo de papel 2. Coloque o rolo de papel no lugar

• O rolo de papel vem pré-montado com rebordos integrados. Remova o 
recipiente de pó e introduza o rolo de papel.
• Remova simplesmente a fita isoladora do rolo de papel e enrole o papel na sua 
posição adequada. Quando estiver colocado de forma adequada, um indicador 
LED verde acender-se-á.
• Substitua o recipiente de pó na sua posição adequada e feche a porta dianteira 
de acesso à impressora. 

130×180 mm
(5x7”)

130×130 mm
(5x5”)

50×150 mm
(2x6”)

150×150 mm
(6x6”)

150×200 mm
(6x8”)

Maximize o espaço e maximize a capacidade com este design compacto. 
Compacto no entanto com um elevado volume de 750 impressões 
(10x15 cm) por rolo. Escassa necessidade de frequência de troca de 
suportes, poupando tempo e custos operacionais.

Elevada Capacidade & Design Compacto

Fita de Tinta

1. Remova 2. Introduza a fita de tinta

• Uma simples operação de remoção com uma única mão.
• O Rolo de Tinta vem pré-montado num cartucho integrado pronto a usar. Intro-
duza a fita de tinta.
• Coloque firmemente a fita de tinta no lugar para terminar a instalação.

A: 281 mm

P: 350 mm
L: 300 mm

10x15 cm

750 folhas


