
Safety Precautions

300,000 Копия

Empty the scrap paper Replace a paper roll Replace an ink cartridge

With a required footprint of 
only 0.24 m2, the printer can 
be installed in small spaces.
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2 rolls
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2 rolls
2 rolls
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2 rolls

65 m rolls 60 m rolls

Glossy Luster Silk Pearl Photo
Matte

Canvas
Texture

200ml 

Color
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Simply open the front cover to replace 
ink cartridges or the paper roll.

All maintenance can be done from the front panel

High-viscosity ink 
prevents drying of the 
head and reduces the ink 
needed for head 
maintenance. This allows 
consumables to be 
replaced less frequently.

Consumables need 
replacement less often

Rolls per Box

Supports a wide range of system environments

DE100-XD

The DE100-XD can also connect to systems that don’t 
use MS, allowing network printing from a wide range 
of applications.

Connect with "MS" Workflow Management Software

Connect with standard printer driver

Take orders from smartphone apps

By connecting to a simple control PC (Multi Print Manager), you can accept orders 
from users’ smartphones as a low-investment way to begin offering print services.

By connecting the DE100-XD with the FUJIFILM Frontier 
Workflow Management Software "MS", you can efficiently 
control and manage it together with the CX3240 and 
other Fujifilm printers.    *Optional MS software is required 

Printer Driver

FUJIFILM Frontier Workflow
Management Software “MS”

Windows / Mac CX3240

FMPC

Order Terminal

Frontier LP5700R

Special Paper for High Quality Prints

Fujifilm Quality Dry Photo Paper
Fujifilm’s Proprietary High Viscosity Inks

Fujifilm DE Ink Cartridge

Black
Cyan
Magenta
Yellow

Fujifilm: a brand you 
know you can trust

Genuine consumables made by Fujifilm are recommended.

Издържлив и многофункционален, за да даде повече на Вашия фото 
бизнес

*

Висока издържливост

NEW

Compact Size Easy Maintenance

Print mode Standard mode /High Quality mode

Footprint Approx. 0.24 m2
Print method Piezoelectric inkjet system

Print size 89×50 mm – 210×1,000 mm

Print speed 10.8 sec./sheet (4”×6”) / Standard mode

Dimensions (mm) W490× D495×H354 (including maintenance cartridge tank)

Weight Approx. 26.5 kg (not including paper and ink cartridges)

Electricity consumption

Printer life

Average of less than 150 W

300,000 sheets (4”× 6”) or 3 years

Print resolution 1,200×1,200 dpi / Standard mode
2,400×1,200 dpi / High Quality mode

Paper loading 1 roll 

Paper types Glossy / Luster / Silk / Pearl
Photo Matte / Canvas Texture 

Ink cartridges 4 colors (C,M, Y, K) of dye-based ink 
(volume: 200 ml per color) 

Power requirements AC100V-120V, 50/60Hz, 6.0A
AC220V-240V, 50/60Hz, 3.0A

Specification

Consumables

In order to maximize the printer’s performance, it is recommended to use genuine Fujifilm paper and ink cartridges.
Using other consumables may not allow the printer to produce its intended level of performance, and have a negative 
effect on the printer and the quality of prints.

• To ensure safe and proper usage of the printer, be sure to read the "User Manual" and "Precautions for Use" before using it.
• Do not set up the printer in a place with a lot of water, humidity, steam, dust, oil smoke, etc. Doing so creates a risk of fire or electric shock.
• This product is a machine for commercial use. It is not intended for use in places where children may be present.

Space-saving & easy to use for more efficient business

* При принтиране в размер 10/15 и когато консумативите са подменяни редовно съгласно препоръките на Fujifilm. Количеството на копията варират в зависимост от условията на 
работната среда.

*Specifications are subject to change without notice.
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Изображението е с илюстративна цел

Гъвкав и издържлив
Фото биснесът има нужда от надежден принтер. 
Frontier DE100-XD е компактен принтер с висока 
производителност, който съчетава издържливост, 
високо качество на изображенията, висока 
скорост на печат и възможност за печат върху 
медии с различни покрития. Нещо повече, той 
позволява конфигурирането на гъвкави системи с 
цел предлагане на широка гама от печатни 
продукти, които да задоволят разнородните нужди 
на индустрията.

оригинално оптимизирано

Fujifilm система за оптимизиране 
на изображенията

Високо качество на изображението

панорами 210× 1,000мм

210× 297мм 
стандартни
102×152мм 

квадрати
89× 89мм / 102×102мм

джобни

50×89мм

широчина, мм
дължина, мм

типове хартия

–

Разработената от Fujifilm система от 4 мастила с висок вискозитет 
ViViDiA D-photo в комбинация с печатащата глава с висока 
разделителна способност (1200 х 1200 dpi) прецизно нанася капки 
със свръх малкия размер от 1 пиколитър. Това създава несравнимо 
фини снимки. Клиентите Ви със сигурност ще бъдат впечатлени.

Frontier DE100-XD поддържа разнообразни 
размери от 89х50 до 210х1000 мм. От квадратни 
снимки, познати ни от мобилните приложения, 
до панорамни снимки - подходящи за 
декорация и фотокниги.

Прецизното нанасяне на мастилото осигурява живи и 
качествени снимки

Разнообразието от медии позволява на 
бизнеса Ви да бъде в крак с променящите 
се тенденции.

Гъвкави системни конфигурации 
с голям диапазон от приложения

Висока производителност

330
снимки/час (10/15)

10.8
DE100-XD Стандартен принтер с 6 мастила

Cyan Magenta Yellow Black

300 dpi изображение Стандартен принтер с 6 мастилаDE100-XD

Разработената система от Fujifilm 
Image Intelligence, автоматично 
компенсира проблемните 
условия, такива като: недостатъчна 
осветеност, висок контраст, 
недоекспонация или 
преекспонация.

Отговаря на разнообразните Ви нужди                Подходящ за различни видове студия

89
89
Гланц

 Мат Канава
Лустър Сатен Перла

1,000
102 127 152 203 210

Минилаб система Експресни поръчки Допълнение към минилаб

Малка инвестиция 
носи 
производителността 
и капацитета на 
минилаб

Бюджетен и 
компактен, DE100-XD 
е идеален за малки 
студия с ограничено 

пространство.

Идеален е като 
допълнение към 

минилаб за 
принтиране на 

експресни поръчки

Копия 

Вида покрития на 
хартията300,000 6 Нива на плътност5

Принтерът може да издържи 300,000 копия в 
размер 10/15 (1,5 пъти повече от 
предшественика си). Можете да разчитате 
на него в дългосрочен план дори при често 
принтиране на големи обеми.
*

В допълнение към Гланц, Лустър, Сатен и 
Перла, гамата вече включва Мат и Канава. 
Използвайки медия, подходяща за 
конкретната цел, Вие може да 
предлагате не само стандартни снимки, 
но също луксозни принтове, както и 
фотокниги.

Можете да променяте плътността и 
яркостта на печата без това да се 
отрази на цветовата гама. С петте 
степени на настройка можете да 
оптимизирате печта съобразно целите 
и предпочитанията си.

снимки/час (10/15) сек./снимка (10/15)

Със системата "ViViDiA" можете да 
печатате с отлично цветообразуване и 
широк диапазон на възпроизвеждане 

на цветовете.

При система с 4 принтера



300,000 Копия

Изпразване на изрезките Смяна на хартията Смяна на мастилата

С площ от само 0,24 
кв.м. принтерът може 
да бъде разположен в 
малки помещения.

89 мм
102 мм
127 мм
152 мм
203 мм
210 мм

2 
2 
2 
2 
2 
2 

дължина 65 м дължина 60 м

Гланц Лустър Сатен Перла Мат Канава
200мл 

Цвят

Поддръжката може да бъде извършена изцяло от 
предния панел
Просто отворете предните капаци, за да смените 
хартията или мастилата Мастилото с висок 

вискозитет 
предотвратява 
засъхването на 
главата и намалява 
разхода на мастило 
за почиствания. Това 
позволява 
консумативите да 
се подменят по-
рядко.

По-рядка нужда от 
смяна на 
консумативите

Рула в кашон

Специална Fujifilm хартия за висококачествени снимки

Fujifilm Quality Dry Photo Paper
Fujifilm мастила с висок вискозитет 

Fujifilm DE Ink Cartridge

Черно
Циан
Маджента
Жълто

Fujifilm: марка, 
която познавате и 
на която можете 
да се доверите

Препоръчва се използването на оригинални консумативи, произведени от Fujifilm

Издържлив и многофункционален, за да даде повече на Вашия фото 
бизнес

*

Висока издържливост

NEW

Компактен размер              Лесна поддръжка

Качество на печат Стандартно качество /Високо качество

Стъпка Ок. 0.24 м2
Метод на печат Мастилено-струен пиезо
Размери на печат 89× 50 мм – 210× 1,000 мм
Скорост на печат 10.8 сек./снимка (10/15) / стандартно качество

Размери (мм) Ш490× Д495× В354 (вкл. отпадния танк)
Тегло 26.5 kg (без консумативи)
Консумация на енергия
Живот на принтера

Средно по-малко от 150W
300,000 копия (10/15) или 3 години

Резолюция на печат 1,200× 1,200 dpi / Стандартно качество 
2,400× 1,200 dpi / Високо качество

Капацитет хартия 1 руло 
Тип на хартията Гланц / Лустър / Сатен / Перла / Мат / Канава 

Патрони с мастила 4 цвята (C, M , Y, K ) водно разтворимо 
мастило 200 мл на цвят

Захранване AC100V-120V, 50/60Hz, 6.0A AC220V-240V, 
50/60Hz, 3.0A

Спецификации

Консумативи

За да извлечете максимума от принтера, е препоръчително да използвате оригинални Fujifilm 
хартии и мастила. Използването на други консумативи може да не позволи на принтера да 
предостави предвиденото качество и да има негативен ефект върху принтера и качеството на 
печата.

Малки размери, опростената работа, виксока ефективност

* При принтиране в размер 10/15 и когато консумативите са подменяни редовно съгласно препоръките на Fujifilm. Количеството на копията варира в зависимост от условията на 
работната среда..
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Контейнерът за отпадно мастило с 
увеличен капацитет, ви позволява да 
отпечатате 128000 снимки преди да 
се наложи да го подмените.

х1,9

стандартен DE100-XD 
принтер

Висок капацитет на  
патроните с мастило.

Благодарение на мастилата с 
голяма плътност, принтирате до 
1,9 пъти повече снимки от един 
патрон.




