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A nova impressora fotográfica de grande capacidade 
A impressora fotográfica CP-M1E da Mitsubishi Electric oferece uma qualidade de impressão excecional, um volume de até 750 impressões de 10x15 cm (4x6") e 
fácil substituição de consumíveis num espaço reduzido. O resultado é um modelo de impressora muito potente, que poupa tempo e custos operacionais.

// Fácil substituição de consumíveis

// Modelo compacto

// Qualidade de impressão excecional

// Alta capacidade de impressão

// Função de rebobinagem

// Mecanismo resistente ao pó

Características principais

Características

CP-M1E

Função de rebobinagem
A nova função de rebobinagem otimiza impressões de 10x15 cm 
/ 4x6". Quando a última metade do pedaço de fita não é usada na 
última ordem de impressão, pode estar disponível para a próxima 
ordem de impressão de 10x15 cm (4x6"). A função de rebobinagem 
não funciona com acabamento mate.

Alta capacidade de impressão
Com uma capacidade de até 750 impressões (10x15 cm), num 
tamanho muito reduzido, é uma solução muito completa, perfeita 
para uma demanda de grande capacidade e com menos operações 
de substituição de consumíveis, tornando-a num modelo ideal e 
económico para utilização em cabines de fotografias.

Qualidade de impressão excecional
Sem comprometer os detalhes da impressão em impressões 
brilhantes ou escuras. Desenhada com o exclusivo sistema de 
controlo de cabeças de impressão e processamento de imagem 
da Mitsubishi Electric, os seus algoritmos permitem a impressão de 
fotografias de alta qualidade e proporcionam uma profundidade de 
cor superior e resultados com maior detalhe.

Desenho compacto
Com um tamanho muito reduzido de 0,105 m² e um peso de 14 
kg, a CP-M1E cabe em quase qualquer lugar. Além disso, o seu 
moderno sistema de substituição de consumíveis torna-a muito fácil 
de utilizar.

Mecanismo resistente ao pó
A CP-M1E vem com um novo mecanismo resistente ao pó que 
minimiza os problemas operativos e de impressão que surgem 
quando está instalada em ambientes com muito pó. Isto torna-a 
ideal para uma cabine de fotografias. As trajetórias do fluxo 
de ar dos circuitos elétricos e da cabeça térmica do motor de 
impressão estão separadas e foram desenhadas com um fluxo de 
ar de pressão positiva que expulsa o pó e pequenas partículas, 
proporcionando um arrefecimento eficiente do motor de impressão.

Fácil substituição de consumíveis
Sistema de substituição fácil e rápido que minimiza o tempo de 
espera do cliente. Permite o carregamento imediato da tinta assim 
que ela é retirada da caixa, reduzindo as perdas económicas 
causadas pela queda de consumíveis e pela entrada de pó durante 
a substituição dos mesmos.
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CP-M1E

Rolo de tinta Rolo de papel

1. Puxe a porta 1. Insira o rolo de papel2. Insira o rolo de tinta 2. Coloque o rolo de papel 
no seu sítio

3. Instalação completa 3. Instalação completa

O novo método de substituição de consumíveis tem um mecanismo simples, tornando a recarga de consumíveis muito rápida. Permite o carregamento imediato 
de consumíveis assim que são retirados da caixa. A substituição de consumíveis é muito fácil, basta seguir três simples passos a partir da parte frontal da 
impressora.

Desenhada com o exclusivo sistema de controlo de cabeças de impressão e processamento de imagem da Mitsubishi, os seus algoritmos permitem a impres-
são de fotografias de alta qualidade.

Alguns tamanhos de impressão são personalizáveis usando o nosso SDK 
personalizado. 

Maximize o espaço e a capacidade com este modelo compacto. 
Com um canal especial para uma melhor gestão dos cabos. Ideal 
para instalar em cabines de fotografias.

90×130 mm
(3,5x5”)

150×150 mm
(6x6”)

150×200 mm
(6x8”)

100×150 mm
(4x6”)

130×180 mm
(5x7”)

130×130 mm
(5x5”)

50×150 mm
(2x6”)

Compacta, mas com um grande volume, 750 impressões (4x6") por 
rolo. Reduza a necessidade de mudar os consumíveis frequentemente 
e economize tempo e custos de funcionamento. 

0,105 m2

10X15 cm

750 impressões

• Operação de extração simples, apenas com uma mão.
• O rolo de tinta vem pré-montado num cartucho dentro da caixa. Insira o 
rolo de tinta.
• Coloque o rolo de tinta firmemente no seu lugar para concluir a instalação

• O rolo de papel vem pré-montado com flanges incorporadas. Retire o 
recipiente do pó e insira o rolo de papel.
• Basta remover a fita de vedação do rolo de papel e colocar o papel na posição  
correta. Quando estiver instalado corretamente, o LED verde acender-se-á.
• Volte a colocar o recipiente do pó na posição correta e feche a porta de acesso 
frontal da impressora. 

Fácil substituição de consumíveis

Qualidade de impressão excecional. Sem comprometer os detalhes em impressões brilhantes ou escuras

Alta capacidade e modelo compacto Suporta múltiplos formatos

Modelos convencionais CP-M1E

Desfocagem mínima de linhas 
finas ou detalhes.  
Garante uma alta fidelidade na 
impressão de imagens delicadas 
e detalhadas. 



CP-M1E

Especificações Técnicas

Compatibilidade do sistema

Opções de impressão

Capacidade de memória

Capacidade de impressão

Tamanho

Resolução

Consumo de energia

Referências de consumíveis 

Peso

Velocidade de impressão (10x15 cm - 
4x6”)

Dimensões L/P/A

Acessórios

 Windows / Mac

Lado único

 128 MB

Até 750 impressões 10x15 cm (4x6”)

0,105 metros quadrados

300 DPI

4,0 A (100-240 V CA, 50/60 Hz) 1,9 W em modo de espera a 230 V 50 Hz

Ref.

CK-M57S

CK-M68S

CK-M46S

9x13 / 13x13 / 13x18

5x15 / 10x15 / 15x15 / 15x20

5x15 / 10x15

3,5x5” / 5x5” / 5x7”

2x6” / 4x6” / 6x6” / 6x8”

2x6” / 4x6”

Tamanho de impressão (cm) Tamanho de impressão (polegadas)

14 kg (30,0 lb)

12 s

 300 / 350 / 281 mm

Cesto para tiras de papel, Bandeja de papel, Guia de configuração rápida, Guia de segurança, Cabos elétricos (EUR)

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

Minimize também os problemas operativos e de impressão que surgem quando está instalada em ambientes com muito pó.

As trajetórias do fluxo de ar dos circuitos elétricos e da cabeça térmica do motor de impressão estão separadas, tendo sido desenhadas com um fluxo de ar de 
pressão positiva que expulsa o pó e pequenas partículas, proporcionando um arrefecimento eficiente do motor de impressão. 

Mecanismo resistente ao pó

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

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio
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A: 281 mm

Ranhura de saída 
de papel

Ventoinha

P: 350 mm

L: 300 mm

Ventoinha

Sentido do fluxo de 
ventilação

Papel

Parte frontal

Cabeça térmica

Filtro de pó

Alimentação 
elétrica


