
IMPRESSIONE OS
SEUS CLIENTES!

Com PhotoPrintMe,
ofereça na sua loja um novo

negócio de fotografi a.



                                                    TEM
À DISPOSIÇÃO UM MUNDO
DE POSSIBILIDADES 
Sabia que em 2017 foram tiradas 1,7 triliões de fotos?

Sabia que 88% dessas fotos foram tiradas com o telemóvel?

Sabia que cada vez mais pessoas estão interessadas em imprimir algumas
dessas fotos do seu rolo ou redes sociais?

Provavelmente não.

E certamente não imaginou que, a partir da sua loja, pode
imprimir as fotografias favoritas dos seus clientes para usá-las como
decoração, cartões de felicitações, calendários, marcadores
e muito mais.

Sim, o PhotoPrintMe torna isso possível.



PhotoPrintMe é um sistema de impressão de fotografi as que lhe permite aceder a uma
grande variedade de produtos e formatos através de um dispositivo móvel.

Tudo começa através do acesso a um catálogo online para criar produtos fotográfi cos.

A partir de onde se pode aceder? A partir da sua loja ou de qualquer outro lugar
(casa, escritório ou via pública).

A chave é que o primeiro passo é sempre o de se ligar ao catálogo online a partir de
qualquer dispositivo móvel ou PC (somente necessário acesso à Internet).

PhototPrintMe é o serviço de fotografi a económico que pode
oferecer na sua loja.



É MUITO         
MAIS DO QUE POSSA IMAGINAR
O PhotoPrintMe é um serviço completo de fotografi a que inclui:

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Um kit de peças de comunicação
que irá anunciar o novo negócio de 
fotografi a que a sua loja oferece.
Algumas das peças serão
personalizadas com um QR próprio 
da sua loja.

UM CATÁLOGO ONLINE

Que oferece uma grande variedade
de produtos fotográfi cos e é perso-
nalizável para a sua loja. Permite-lhe 
ativar e desativar produtos, incorporar 
o logótipo da sua loja, alterar os preços
e outras opções interessantes.

1 32 4UMA IMPRESSORA

É uma impressora compacta de 
sublimação térmica que, graças ao 
seu pequeno tamanho, requer um 
espaço mínimo para a sua instalação. 
Imprime em diferentes tamanhos e 
acabamentos com uma qualidade 
fotográfi ca excecional.

SERVIÇO OPCIONAL
DE FOTOS PARA DOCUMEN-
TOS DE IDENTIFICAÇÃO
O que lhe permite imprimir fotos para 
Documento de identifi cação e Passaporte 
para ampliar a oferta de produtos, apenas 
ligando o ecrã do seu telemóvel ou Tablet 
à impressora. Pode ativar este serviço com 
uma subscrição anual (opcional).



1 A IMPRESSORA D90 RT
Integra as duas principais tendências do mercado de impressoras:

Imprime vários tamanhos desde 15x5 cm a 15x51 cm

Isso é possível graças ao sistema de rebobinamento, que também evita o desperdício de
material. Não precisa de alterar os consumíveis para imprimir 10x15 cm ou 15x20 cm.

Possui consumíveis específi cos para alcançar a mais alta velocidade de impressão

O modelo inclui um novo mecanismo de refrigeração a ar que fornece uma
das melhores performances de impressão do mercado.

Além disso, a impressora Smart D90 RT imprime em acabamento 
mate e brilhante com um método de processamento de imagem 
que permite uma excelente reprodução de imagens.

CP-D90DW Especificações

*1: Windows® 7, 8 e 10 são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. 
 

*3: Não inclui tempos de transferência de dados, tempos de inicialização da impressora ou tempos de alimentação de papel.  
*4: O utilizador não pode usar os dois terminais ao mesmo tempo. 
*5: Os terminais de saída CC não podem ser usadossimultaneamente, só pode haver um terminal ativo de cada vez.

CP-D90DW MODELO 
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 

GRADAÇÕES 
RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 

ACABAMENTO DE IMPRESSÃO 

102 x 152 mm (4x6") 

127 x 178 mm (5x7”)

152 x 203 mm(6x8”)

152 x 229 mm (6x9”)

102 x 152 mm (4x6”)

152 x 203 mm (4x6”)

102 x 152 mm (4x6”) *4  

127 x 178 mm (5x7”)

152 x 203 mm (6x8”)

152 x 229 mm (6x9”)

aprox. 7,8 s. 

aprox. 13,2 s. 

aprox. 14,6 s. 

aprox. 16,2 s.

aprox. 16,7 s. 

aprox. 28,8 s. 

aprox. 32,2 s. 

aprox. 35,8 s.

400

230

200

180

430

215

Transferência por sublimação térmica a cores. Impressão progressiva de faces de três cores (amarelo, magenta, ciano) e laminação da superfície. 
256 graduações (8 bits por cor, aproximadamente 16,7 milhões de cores) 

300 ppp

Brilhante / Mate

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO *3 

Leveza dos materiais 
(aprox. 210 µm) 

TAMANHO DE IMPRESSÃO MODO "FINO" MODO 
ULTRA FINO IMAGEM CLARA 

Espessura dos materiais 
(aproximadamente 230 µm)

CAPACIDADE DO PAPEL

USB 2.0 de alta velocidade 

128 MB de memória volátil para armazenamento temporário. Os dados são eliminados após a impressão. 

Aprox. 275 x 365 x 237 mm (10,8”x14,4”x9,3") 

Aprox. 14 kg (30 lbs) 

100-240 V CA 50/60 Hz 5,5 A 

12 V / 2,0 A máx   
5 V / 2,0 A máx  *5

INTERFACE 

DRIVERS DO SOFTWARE DISPONÍVEIS 

TAMANHO DA MEMÓRIA 

DIMENSÕES (C x L x A) 

PESO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

CONSUMO ELÉTRICO 

TERMINAIS DE SAÍDA DE CC

Suporte de papel (1), separador de suporte de papel (1), cartucho de tinta (1), suporte para tira de papel (1), bandeja de papel, cabo de alimentação CA (120 V), cabo de 
alimentação CA (220-240 V) (1), CD-ROM (1), abraçadeiras para cabos (2), fita de segurança / parafusos / anilha (1 conjunto), guia de instalação rápida (1).ACESSÓRIOS

MODO "AUTO" 
IMAGEM ESCURA

Windows®7 / 8 / 10 (32 bits / 64 bits) *1, MacOS® 10.6 ~ 10.11 *2 

100-240 V CA 50/60 Hz 

*2: Os drivers para o Mac OS X estão disponíveis no site. Mac OS é uma marca registada da Apple Computer, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.



2 O CATÁLOGO ONLINE
Exclusivo da sua loja e com múltiplas opções para os seus clientes

FOTOGRAFIAS
Impressas com ou sem moldura branca nos seguintes formatos: 10x15 cm, 15x15 cm, 15x20 cm,
Panorama 15x36 cm, Panorama 15x51 cm, Estilo Polaroid 15x8,9 cm.
Os amantes da fotografi a podem guardar os seus melhores momentos e até transformá-los em
obras de arte ou decoração para o lar.

CARTÕES DE FELICITAÇÕES
Desenhos diferentes nos seguintes formatos: 10x15 cm, 15x15 cm, 15x20 cm, Estilo Polaroid 15x8,9 cm.
Transforme as suas fotos em cartões de felicitações memoráveis. Ofereça as melhores imagens capturadas
num Postal de aniversário, Natal, Dia dos Namorados, Aniversários, Batizados e muito mais.

COLAGEM
Múltiplas imagens numa única foto, nos seguintes formatos: 10x15 cm, 15x15 cm, 15x20 cm,
Panorama 15x36 cm, Panorama 15x51 cm.
Crie composições das suas fotos favoritas com a ordem e na forma que preferir, escolhendo o tema: 
momentos com os seus amigos, reuniões familiares ou até mesmo uma composição das suas 
melhores selfi es.

CALENDÁRIOS
Calendários fotográfi cos nos seguintes formatos: 15x20 cm, Panorama 15x36 cm, Panorama 15x51 cm.
As melhores fotos acompanhadas das datas mais importantes. Imprima as suas fotos mais
comemorativas num calendário que irá acompanhá-lo durante todo o ano.

TIRAS DE FOTOS
Para usos múltiplos e em formatos 5x15 cm de 3 ou 4 fotos.
Imprima as suas fotos e crie divertidas tiras para usar como decoração, presentes, cole-as
em capas de cadernos, no frigorífi co e muito mais.

MARCADORES DE LIVROS
Formato de 5x15 cm. 
Separe as folhas dos seus livros preferidos com marcadores de livros personalizados.
Escolha o tema e decore-o com as suas melhores fotos e lembranças.

E MUITO MAIS!



3 KIT DE MATERIAL
PUBLICITÁRIO
Um suporte de publicidade efi caz na sua loja

PhotoPrintMe inclui um kit de material publicitário para promover o serviço de
fotografi a na sua loja. Várias das peças foram criadas com um QR personalizado do seu 
próprio catálogo online, e anunciará os passos a seguir para o processo de impressão 
através do telemóvel.

PÓSTER A3 E A2 PÓSTER IMPRESSORA 26,7 x 26,7 CM

PORTA-FOLHETOS A4 E
CATÁLOGO 11,8 x 11,8 CM VINIL 30 x 30 CM

AÉREO 40 x 32 CM ÍMAN 6 x 6 CM

PORTA-FOLHETOS A4 EPORTA-FOLHETOS A4 E
CATÁLOGO 11,8 x 11,8 CMCATÁLOGO 11,8 x 11,8 CM VINIL 30 x 30 CMVINIL 30 x 30 CM
PORTA-FOLHETOS A4 EPORTA-FOLHETOS A4 E
CATÁLOGO 11,8 x 11,8 CMCATÁLOGO 11,8 x 11,8 CM



4 SERVIÇO DE FOTOS DE PARA 
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO   
Ofereça aos seus clientes a possibilidade de tirar fotografi as para 
documentos de identifi cação

Dentro do kit PhotoPrintMe, irá receber 100 fotos para Documentos de identifi cação e 
Passaporte de teste prontas para usar. Desta forma, poderá verifi car o interesse que este 
produto desperta nos seus clientes.

Características das fotografi as para documentos de identifi cação:
Impressão de Fotografi as para Documentos de impressão e Passaporte.

Função QuickPrint iD: menos de 40 segundos desde a fonte até à impressão!

Conectividade da câmara CamFI® e FTP local.

Ligação Wi-Fi.

Validação ICAO, grandes modelos de identifi cação com foto e confi gurações de precisão.

Compatível com cartões de memória SD e USB.

Unidade de sistema de tamanho reduzido.



DA FOTOGRAFIA
À IMPRESSÃO
NUM SIMPLES
PASSO-A-PASSO
OS SEUS CLIENTES: 

Acedem ao catálogo online digitalizando
o QR.

Selecionam o produto e o formato que
pretendem realizar.

Escolhem as fotos do seu dispositivo
ou das suas redes sociais.

Editam as fotos se assim o desejarem.

Confi rmam o pedido.

Apresentam o talão na loja.

VOCÊ:

Valida a ordem de impressão, cobra 
e entrega as fotos aos seus clientes.



UM NOVO
SERVIÇO PARA
OS SEUS CLIENTES
QUE VAI MARCAR
A DIFERENÇA
Com o PhotoPrintMe, tudo são vantagens:

Rentabiliza as visitas dos seus clientes regulares
As pessoas que costumam comprar na sua loja serão atraídas pela 
possibilidade de imprimir as suas fotos usando o novo serviço.

Incentiva a entrada de novos compradores no estabelecimento
atraídos por este novo serviço
A utilização de peças publicitárias no lado de fora da sua loja irá avisar
os compradores não regulares, incentivando-os a entrar pela primeira
vez e a experimentar o serviço PhotoPrintMe.

Gera vendas cruzadas ou vendas adicionais
Os clientes que vão à sua loja com a intenção de imprimir fotos
com o PhotoPrintMe, provavelmente serão tentados a fazer outro
tipo de compra que não fariam caso o novo serviço não existisse.



Detalhes de contacto do distribuidor:

www.photoprintme.com

COM PHOTOPRINTME, 
VAI IMPRESSIONAR OS SEUS CLIENTES


