


Încă din 1997 Digital Centre este pe piața cabinelor foto. Compania oferă atât livrare globală, cât și garanție și 
suport tehnic oriunde în lume. Proiectăm, dezvoltăm, fabricăm, comercializăm și susținem cele mai inovative 
tehnologii în materie de cabine foto.

Activitatea și promisiunea noastră principală este inovația. Dezvoltăm încontinuu produsele noastre pentru a 
putea spune cu mândrie motto-ul nostru: Digital Centre. Scopul nostru, zâmbetul vostru.

Bun venit la Digital Centre cabine foto.
Digital Centre este o companie multinațională cu fabrici 
locale și birouri în SUA și Europa, și cu un ochi vigilent și 
asupra pieței asiatice.

Fabrica noastră de ultimă generație cu o suprafață de peste 100.000 m² este 
administrat de un personal calificat. Indiferent de cât de complexe sunt nevoile 
Dvs., suntem pregătiți pentru a face față, cu o capacitate de producție de 500 de 
cabine foto pe lună.



PhotoGame The Grand Palace este un aparat de jocuri de no-
roc dus la un alt nivel. Jocul devine interactiv și se combină cu 
experiența pozelor haioase la minut, ce se și afișează pe un LED 
VideWall de 120”. 

PhotoGame afișează grafici 3D uimitoare și captează atenția pu-
blicului fiind de neratat în orice locație. Lasă jucătorii să se pozeze 
și să-și folosească pozele făcute în jocurile rapide și distractive 
cu oportunitatea de a câștiga sesiuni foto gratuite, bilete și altele.

Panther Revolution este cea mai bună vândută cabină 
foto a tuturor timpurilor, chiar și acum! Cu includerea teh-
nologiei ultimul răcnet LED VideoWall, jucătorii pot afișa 
pozele lor pe ecranul mare după efectuarea acestora, lucru 
ce e dovedit a aduce de 5x veniturile de la remarcabilul 
Panther Revolution!!

Ecranul VideoWall extern poate reda filmulețe și fotografii 
publicitare și furnizează fotografii de cea mai bună calitate, 
cu o mare varietate de produse sub un minut!

Eclipse este prima cabină foto cu un LED VideoWall curbat 
de 3.6 m vizibil de la sute de metri, pentru a capta atenția 
oamenilor din orice direcție, chiar și  de deasupra! Este o 
piesă atractivă pentru orice locație.

Fotografiile făcute în cabinele foto sunt afișate pe gigan-
ticul VideoWall, făcând ca clientul să se simtă ca un Film-
star/Celebritate, încurajând alți clienți să încerce cum e să 
ai momentul tău unic pe ecranul mare! Comandă-ți a ta 
astăzi!

Viitorul este acum!
De la stadioanele de sport până la 
casinourile din Las Vegas, LED Vi-
deoWall devine trendul suprem. Bun 
venit în viitorul cabinelor foto cu LED 
VideoWall.

Vizibilitate maximă
Ecrane gigantice, contrast mare, 
strălucire și culori îndrăznețe în orice 
moment a zilei, disponibile de la 60 cm 
până la 60 m, această tehnologie vine 
din viitor! Afișează pe un VideoWall 
fețele fericite ale oamenilor care se 
distrează cu acesta, fiind ingredientul 
perfect pentru a atrage privirile oame-
nilor și clienți la LED VideoWall.

Mai multe venituri
Generează noi venituri cu noul LED 
VideoWall! Pe ecranul gigantic sesiu-
nile de poze realizate sunt afișate ins-
tant. Privește cum se distrează lumea 
cu LED VideoWall facând poze dintre 
cele mai haioase, de grup sau indivi-
duale, atrăgând și mai mulți clienți și 
implicit un profit pe măsură.

Reclame
Profită de giganticul VideoWall pen-
tru afișarea reclamelor pentru locația 
acestuia și nu numai, oferte speciale, 
oferte last minute, etc. toate gestiona-
te cu ușurință și rapiditate de la fața 
locului. Cu ecranul ei strălucitor, cu 
contrast mare și colorat, VideoWall 
garantează să transmită mesajul Dvs. 
celor ce trec pe lângă cabina foto.
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Patente:
ES 2538012
EP 15190890
US 14/920423
ES 2403355
EU 0001940701-0001
EP 11874663
ES 2469767
US 9497334

The New Generation
PANTHER / OCEAN / CRYSTAL
EXPERIENȚĂ AUTENTICĂ

Mega 3D & Mega Strip

FOTOGRAFII ÎN
FORMAT MARE
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Panther Revolution
DAȚI STRĂLUCIRE
ORICĂREI LOCAȚII

Eclipse
PĂȘIȚI ÎN VIITOR
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Patente:
EU 0001940701-0002
US 9497334
USD 705445 
EP 11874663
ES 2469767
ES 2403355

În
 c

ur
s 

de
 b

re
ve

ta
re

În
 c

ur
s 

de
 b

re
ve

ta
re

Patente:
ES 1147085 U
ES 2403355
US 9497334

Pocket
ULTRA-PORTABILĂ

Sweet I-Go
EVENIMENTE 

DRĂGUȚE

Mini I-Go

Strip
INOVAȚIE ȘI PORTABILITATE

ULTRA-COMPACTĂ
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Ledrix
FEBRA LED

Nexus
DAȚI STRĂLUCIRE EVENIMENTELOR

Patent:
ES 1191960



Dimensiuni
72,9 cm x 94,7 cm x 195,2 cm

(W x D x H)
72,9 cm x 99,2 cm x 195,2 cm

(W x D x H)
125,2 cm x 82,5 cm x 195,3 cm

(W x D x H)

234 cm x 63 cm x 242 cm
(Video Wall)

234 cm x 332,8 cm x 242 cm (set)
(W x D x H)

59,5 cm x 61 cm x 202,5 cm (deschisă)
59,5 cm x 69 cm x 107,5 cm (închisă)

(W x D x H)

56 cm x 58,5 cm x 202,5 cm (deschisă)
56 cm x 66,7 cm x 123 cm (inchisă)

(W x D x H)

52,7 cm x 59 cm x 162,8 cm (deschisă)
52,7 cm x 67 cm x 91,5 cm (închisă)

(W x D x H)

44,4 cm x 38 cm x 78 cm (deschisă)
44,4 cm x 45,3 cm x 39,5 cm (închisă)

(W x D x H)

Greutate 176,5 + 12 = 188,5 Kg 189,5 + 12 = 201,5 Kg 250 + 22 = 272 Kg 250 + 22 = 272 Kg 85 + 12 = 97 Kg 89,5 + 12 = 101,5 Kg 39,5 + 12 = 51,5 Kg 19 + 12 = 31 Kg

Opțiuni
Internet

Cablu Ethernet /
WiFi / 3G–4G** 

Cablu Ethernet /
WiFi / 3G–4G**

Cablu Ethernet /
WiFi / 3G–4G**

Cablu Ethernet /
WiFi / 3G–4G**

Cablu Ethernet /
WiFi / 3G–4G**

Cablu Ethernet /
WiFi / 3G–4G**

Cablu Ethernet /
WiFi / 3G–4G**

Cablu Ethernet /
WiFi / 3G–4G**

Smartprint — — —

Produse B/W, Color, Fashion,
Frames, Street Art, Collage

B/W, Color, Fashion,
Frames, Street Art, Collage

B/W, Color, Fashion,
Frames, Street Art, Collage Collage Color, Collage B/W, Color, Fashion, Frames,

Street Art, Collage, Full Body
B/W, Color, Fashion, Frames,

Street Art, Collage
B/W, Color, Fashion, Frames,

Street Art, Collage

Formate · 10 x 15 cm
· 2 fâșii 5 x 15 cm

· 10 x 15 cm
· 2 fâșii 5 x 15 cm

· 10 x 15 cm
· 2 fâșii 5 x 15 cm

· 10 x 15 cm · 10 x 15 cm
· 2 fâșii 5 x 15 cm

· 10 x 15 cm
· 2 fâșii 5 x 15 cm

· 10 x 15 cm
· 2 fâșii 5 x 15 cm

· 10 x 15 cm
· 2 fâșii 5 x 15 cm

Imprimantă              Mitsubishi D80
             (a doua unitate opțională)

Mitsubishi D80
(a doua unitate opțională)             Mitsubishi 9810 Mitsubishi D90 Mitsubishi D80 Mitsubishi D80 Mitsubishi D80 Mitsubishi D90

Viteză imprimare 11.3 secunde pentru o poză de 
10 x 15 cm

11.3 secunde pentru o poză de 
10 x 15 cm

8 secunde pentru o poză de
10 x 15 cm

7.8 secunde pentru o poză de
10 x 15 cm

11.3 secunde pentru o poză de
10 x 15 cm

11.3 secunde pentru o poză de
10 x 15 cm

11.3 secunde pentru o poză de
10 x 15 cm

7.8 secunde pentru o poză de
10 x 15 cm

Capacitate 300 W 730 W 1450 W 3390 W 670 W 350 W 260 W 260 W

Cameră foto 10 Mp Full HD /
DSLR 12 Mp Full HD

10 Mp Full HD /
DSLR 12 Mp Full HD 10 Mp Full HD 10 Mp Full HD 10 Mp Full HD 10 Mp Full HD 10 Mp Full HD 10 Mp Full HD

Portabilitate Portabilă Portabilă Portabilă Portabilă Ultra-portabilă Ultra-portabilă Ultra-portabilă Ultra-portabilă

Recomandări
transport Utilitară Utilitară Utilitară Utilitară Autovehicul,

Dubiță, SUV
Autovehicul,
Dubiță, SUV

Autovehicul,
Dubiță, SUV

Autovehicul,
Dubiță, SUV

Display 17” 17” 76” 120” 70” 4 x 19” 19” 2 x 19” 

Mesaje video — —

Potrivită pentru
închiriere

Capacitate
acceptor
bancnote

1 buc. 1 buc. 2 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. —

Acceptor card 
credit/debit

 Plata cu 
smartphone —

Bază de date
email-uri (Cloud)

     NG PANTHER
OCEAN

CRYSTAL

PANTHER
REVOLUTION

 

ECLIPSE GRAND
PALACE

NEXUS STRIP MINI I-GO
SWEET I-GO POCKET

 ** Se pot aplica taxe lunare de la furnizorul de telefonie mobilă. Pot apărea modificări, fără o notificare prealabilă.
Toate cabinele foto dispun de Share Secure și QR-Photo pentru încărcarea în siguranță pe rețelele de socializare. Întreabă-ne și de alte modele de cabine foto și caracteristicile acestora.



* Cabina foto necesită o conexiune la Internet pentru ca aceste
   funcționalități să poată fi utilizate.

MyPhotoCode oferă proprietarului control complet la distanță, de oriunde și oricând. Este un instrument 
pentru administrarea tuturor cabinelor foto pe care le dețineți, de la orice distanță, în timp real, cu ajutorul 
unui telefon inteligent sau online.

Principalele avantaje ale utilizării MyPhotoCode* sunt:

CABINE FOTO

EVENIMENTE

EMAIL-URI

ALERTE & RAPOARTE

SUPORT

Statusul cabinei foto, cu alerte, locație exactă, posibilitate
de a permite plata prin telefon.

Administrați și personalizați evenimente, în funcție de
preferințe.

Salvați adresele de email ale clienților dumneavoastră, în
scopuri de marketing.

Cele mai relevante informații privitoare la statusul cabinei
foto, în timp real. Notificări referitoare la stocul de
hârtie, încasări și probleme tehnice (deconectare, status
imprimantă, cameră foto, placa de bază).

Rezolvați problemele tehnice online. Funcționează 24/7
pentru asistență în rezolvarea urgențelor.

AUDIT

Rapoarte periodice pentru cabine foto și audit real la timp.

Codul QR-Photo Digital Centre este tipărit pe fotografii. Vă permite să distribuiți fotografiile și înregistrările video pe toate 
rețelele de socializare. Procesul de distribuire se realizează rapid și în siguranță, fără a fi necesară autentificarea.
Un cod QR poate fi folosit și pentru a relista poze la orice cabină foto DC**.

Cabinele foto Digital Centre includ serviciul Cloud ca o parte esențială a valorii adăugate pe care o oferă. Ca proprietar, 
este posibil să personalizați aspectul Cloud-ului pentru locații sau evenimente: mall-uri, muzee, petreceri, nunți.

Cloud-ul este accesibil prin scanarea codului QR.

LOGO*   Logo-ul dumneavoastră 
poate fi tipărit pe toate pozele, 
pentru toți invitații.
TITLU*   Puteți personaliza 
titlul cu unul la alegere.

FOTOGRAFII   Invitații pot 
descărca și distribui fotografiile 
pe rețelele de socializare.

VIDEO   Invitații pot vizualiza, 
descărca și distribui înregistrările 
video pe rețelele de socializare.

GIF   Invitații pot descărca și 
distribui un GIF animat amuzant 
pe rețelele de socializare.

RECLAME*   Adăugați un 
banner de promovare cu
reclama dorită și un link
către orice website.

FUNDAL*   Personalizați 
fundalul cloud-ului cu design-ul 
vostru cel mai reușit.

ÎNVĂȚAȚI SĂ PERSONALIZAȚI CLOUD-UL*
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**Fotografiile sunt stocate în Cloud pentru o perioadă de 6 luni.
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