
Fotosystém CLICK 5000 je určen pro okamžitou-digitální, ateliérovou, 
ale i dokladovou fotografii, formáty 10x15, 13x18, 15x20/21/23 cm 
(základní konfigurace s jednou tiskárnou). 
Vzhledem ke svým kompaktním rozměrům, ovládání přes 19” dotykový 
displej (popř. pomocí myši či připojené klávesnice) umožňuje i v pro-
storově velmi omezených prostorách nabízet komplexní digitální služby 
včetně indexprintů, vypálení souborů na CD bez i s prohlížečem.

Systém se skládá z jednotky počítače (Intel Pentium 4) integrované 
s multičtečkou karet, DVD-RW, dotykovým displejem (půdorys jen-šířka 
40 x hloubka 25 cm) a zátěžovou nízkonákladovou tiskárnou Mitsubishi, 
která je připojená USB kablem, tj. může být umístěna kdekoliv pod pultem 
apod.

CLICK 5000 obsahuje česky psaný program, umožňující snímky jedno-
duše načíst z karty, USB, CD/DVD, mobilního telefonu, ale též je ještě 
před vytištěním barevně korigovat (nastavit lze jednotlivě všechny barvy 
včetně plynulé změny jasu, kontrastu a sytosti tisku), transformovat do 
ČB i sepie, retušovat, uložit k archivaci do adresáře či na CD, ale i vsu-
nout záběry do rámečků, vícejazyčných kalendářů (včetně českých), 

obohatit je volně psaným textem, s možností výběru fontů a jejich barev,  
přidáním různých klipartů, úprav do oválů apod.  
Elegantně je vyřešen způsob okamžité nabídky více formátů již v základ-
ní konfiguraci (jen s jednou tiskárnou) - během několika sec. se vymění 
fólie v tiskárně (role papíru zůstává shodná) a z formátu 10x15 je ihned 
15x23, přičemž program rozpozná vloženou folii a vše potřebné nasta-
ví automaticky tak, že tisk většího formátu13x18 a 15x21/23 je možný 
ihned. 

Program obsahuje i modul pro ukládání a odesílání načtených snímků 
přes LAN/FTP. Kterýkoliv načtený snímek může být odeslán i na vzdále-
ný centrální minilab, či uložen pro sběrnou službu (program vypálí sním-
ky na CD/DVD-RW).
Program obsahuje i modul propojení s kioskem Mitsubishi tak, aby bylo 
možné na více provozovnách umístit buď kiosky (fota v nákupních cent-
rech) nebo CLICK 5000 (v menších provozovnách) a ty vzájemně a efek-
tivně propojit. 

Systém je na přání dodáván s rozšířením o plochý či filmový skener či 
větší tiskárnou Mitsubishi na formáty A4/20x30.

DPS Click 5000   110.000 Kč (bez DPH) kompletní sestava s 1x tiskárnou na digitální foto 10x15, 13x18, 15x23cm. 
DPS Click 5000   139.000 Kč (bez DPH) kompletní sestava s 2x tiskárnami (10x15, 13x18, 15x23 + 20x25, 20x30cm).
V ceně je instalace u zákazníka. 

Spotřební materiál 
Formát 10x15 ................... 4.15 Kč bez DPH (náklady na 1 okamžitý snímek, v ceně je balné i dodání materiálu do 24 hod) 
Formát 13x18, 15x23 ....... 12 Kč bez DPH 
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5000
   dokladové & portrétní & digitální foto

   formáty 10x15, 13x18 a 15x21/23 (20x30)

   minimální zástavbový prostor

   výkonný lokalizovaný program CLICKPro

   nízké náklady na sublimační tisk (s laminací)

  dlouholetá garantovaná životnost fota
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Kiosek 7000 je atraktivní nejen svým designem, barevným provedením, ce-
nou, ale především možnostmi, které nabízí:
Umožňuje samoobslužnou PRODUKCI OKAMŽITÝCH digitálních fotografií 
formátu 10x15cm, 13x18, 15x20/21/23, index-fota, zápisu na CD/DVD. 
Ovládání přes 17“ dotykovou obrazovku umožňuje fota barevně editovat, 
konvertovat do černobílé či sepie nebo je zakomponovat do elegantních 
přání, kalendářů. Stanice je vybavena čtečkami všech karet, CD/DVD i roz-
hraním Bluetooth/Infrared pro přenos snímků z mobilních telefonů. 
UKLÁDÁNÍ 8 volitelných formátů pro zpracování na minilabu (výstupem na 
CD pro velkolaboratoř/či přenosem přes LAN/FTP při propojení s centrálním 
digitálním minilabem) je realizováno na kiosku pomocí tlačítek FOTO do 
1hod/FOTO do 24hod., kdy kiosek slouží k výběru a úpravě snímků zákaz-
níkem, přičemž vlastní zhotovení se provádí externě.  
UKLÁDÁNÍ SNÍMKŮ na web album - aplikace nabízející nové možnosti 
pro zákazníka. 
Snímky lze z kiosku uložit přímo na www.mitsubishialbum.com, či opač-
ně z webového albumu lze odeslat snímky ke zhotovení na kterýkoliv kio-
sek ve světě.
 
 Cena kiosku:   129.000 CZK v ceně je obsažena instalace 

a 2-letý servis u zákazníka
 Spotřební materiál:   4.15 CZK (10x15) v ceně je obsaženo 

balné, poštovné a 50 obálek na fota 
  12 CZK (15x21)

Kiosek 9000 systematicky rozšiřuje oblast využití fotokiosku do další aplikace:
Kromě již zmíněných aplikací přináší novinku - MOBILNÍ ZÁBAVU, stahová-
ní JAVA her, obrázků, vyzváněcích melodií  do mobilních telefonů s možností 
si to na kiosku před objednáním vyzkoušet, tj. poslechnout si např. vyzváně-
cí melodii před jejím zakoupením.
Přijde-li zákazník s mobilním telefonem ke kiosku (těchto zákazníků bude 
s nastupující generací mobilních telefonů s integrovaným 3. mil. fotoapará-
tem přibývat), je pravděpodobné, že po zhotovení fota se podívá, jaké nové 
služby jsou dostupné i pro jeho typ mobilního telefonu.
Na vstupní obrazovce stiskne místo “Digitální Foto” tlačítko “Mobilní zá-
bava” a zvolí značku a typ telefonu - přičemž se mu nabídnou všechny 
dostupné služby pro jeho model telefonu, už jen si vybrat ...

 Cena kiosku:   154.000 CZK v ceně je obsažena instalace 
a 2-letý servis u zákazníka

 Spotřební materiál:   4.15 CZK (10x15) v ceně je obsaženo 
balné, poštovné a 50 obálek na fota 

  12 CZK (15x21)

Jestliže fotokiosek 9000 rozšiřuje aplikace, které lze na něm provozovat, 
fotokiosek 10000 (který je funkčně shodný s modelem 9000) rozšiřuje 
oblast nasazení - pasáže, nádraží apod., tj. zakryté ale otevřenější prostory, 
konstrukce kiosku je robustnější s vyšší ochranou proti vandalismu.
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