


Un lider inovator în industria cabinelor foto operate cu  monede și cele de evenimente, Digital Centre 
oferă cabine foto interactive pentru locații premium.

Design exclusivist și tehnologie inovatoare. Digital Centre dorește să facă fiecare moment unul de 
neuitat. Rezultatul, un ROI extraordinar pentru companie și experiențe fără număr pentru utilizator. 
Toate produsele noastre sunt ușor de operat, de tipul Plug & Play. Nu necesită niciun setup. 

La Digital Centre, nu numai că folosim cele mai înalte standarde de dezvoltare a cabinelor foto, dar 
încercăm să punem la dispoziția clienților noștri și suport detaliat și personalizat la un nivel înalt. Lucrăm 
constant pentru a îmbunătăți tehnologia noastră, de a aduce clienților opțiuni noi și actualizări, chiar în 
momentul în care acestea sunt dezvoltate – în mod gratuit pentru clienți.



Intrăm oare într-o nouă eră a marketingului experimental? Centrele comerciale se axează pe spații experimentale,
astfel încât pot oferi ceea ce nu este posibil în lumea online: un eveniment pe care să ți-l poți aminti întotdeauna.

În următorii ani se așteaptă apariția unor resurse pentru amuzament, divertisment și servicii HORECA, dar și noi 
experiențe de ”retailtainment”, pentru a crește atât în mărime cât și venit.

Cabinele foto LED VideoWall aduc experiențe noi, futuristice și atrăgătoare prin captarea atenției
către compania ta, mesajul brandului și clipuri video. Sunt mai multe căi prin care poți
combina satisfacția clienților cu brandul tău, însă puține sunt la fel de plăcute
ca un suvenir de la un moment de bucurie, imprimată cu logo-ul tău.

D’Light
Strălucește fiecare metru pătrat

Duplo
Prima cabină foto dublă
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Personal i -
zează ușor reclame 

și videoclipuri: ai uneal-
ta cu care poți construi un 

brand ce oricine poate
vedea.

Fotogra f i i le 
clienților sunt redate 

pe întreaga suprafață a 
ecranului, îndemnând clienții 
să cumpere și mai mult, și 
atrăgând potențialii clienți 
care la rândul lor vor  să se 

simtă și ei ca staruri.

Primești o 
fâșie de

15 x 43 cm.

Mai puține 
drumuri pentru 

schimbarea rolelor, 
mai multe zile de 

distracție și 
venituri.

D u b l e a z ă - ț i 
vânzările cu deservi-
rea mai multor clienți 

în același timp.



The New Generation
PANTHER / OCEAN / CRYSTAL
EXPERIENȚĂ AUTENTICĂ

Mega 3D
FOTOGRAFII ÎN
FORMAT MARE
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Patente:
ES 2538012
EP 15190890
US 14/920423
ES 2403355
EU 0001940701-0001
EP 11874663
ES 2469767
US 9497334
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brevetare

Panther Revolution

DAȚI STRĂLUCIRE 
ORICĂREI LOCAȚII

Eclipse

PĂȘIȚI ÎN VIITOR



Patente:
EU 0001940701-0002
US 9497334
USD 705445 
EP 11874663
ES 2469767
ES 2403355
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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

Patent:
ES 1191960

Ledrix
FEBRA LED

Nexus
DAȚI STRĂLUCIRE EVENIMENTELOR
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Rezultate: evenimente perfecte. Clienți fericiți. Fără surprize neplăcute. Își fac treaba, de fiecare dată. 
Cabinele foto portabile sunt produsul mai multor ani de experiență. Conectează-o la curent și ești gata 
de a capta fotografii, administrază-o în secunde, este consistentă și rezistentă. Producție certificată. 
Soluție la cheie.

Acum, dacă te-ai gândi să achiziționezi o unealtă de business, ai cumpăra-o de la un
fabricant cunoscut?



Dimensiuni 74 cm x 94 cm x 196 cm
(W x L x H)

74 cm x 99 cm x 196 cm
(W x L x H)

81 cm x 124 cm x 196
(W x L x H)

82 cm x 210 cm x 195 cm
(W x L x H)

82 cm x 125 cm x 195 cm
(W x L x H)

58 cm x 58 cm x 203 cm (deschisă)
58 cm x 67 cm x 124 cm (închisă)

(W x L x H)

58 cm x 53 cm x 162 cm (deschisă)
58 cm x 67 cm x 91 cm (închisă)

(W x L x H)

44 cm x 38 cm x 78 cm (deschisă)
44 cm x 45 cm x 39 cm (închisă)

(W x L x H)

Greutate 188 Kg 201 Kg 272 Kg 479 Kg 364 Kg 89 + 12 = 101 Kg 39 + 12 = 51 Kg 19 + 12 printer = 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 Opțional (opțional) (opțional) —

Fotografie de 
legitimație — — — — — —

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

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

B / W, Color, Fashion, Frames, Street 
Art, 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
2 fâșii 5 x 15 cm

MegaStrip 15 X 45 cm

10 x 15 cm
2 fâșii 5 x 15 cm

MegaStrip 15 X 45 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 9810 

+ Mitsubishi D80
Mitsubishi 9810
+ Mitsubishi D80 Mitsubishi D80 Mitsubishi D80 Mitsubishi D90

Viteză imprimare 11.3 sec. pt. o poză de
10 x 15 cm

11.3 sec. pt. o poză de
10 x 15 cm

8 sec. pt. o poză de
10 x 15 cm

8 sec. pt. o poză de 10 x 15 cm
11.3 sec. pt. o poză de 10 x 15 cm

8 sec. pt. o poză de 10 x 15 cm
11.3 sec. pt. o poză de 10 x 15 cm

11.3 sec. pt. o poză de
10 x 15 cm

11.3 sec. pt. o poză de
10 x 15 cm

7.8 sec. pt. o poză de
10 x 15 cm

Capacitate 300 W 912 W 1992 W 2060 W 1032 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 Portabilă Ultra-Portabilă Ultra-Portabilă Ultra-Portabilă

Recomandări
transport Utilitară Utilitară Utilitară Utilitară Utilitară Autovehicul, dubiță, SUV Autovehicul, dubiță, SUV Autovehicul, dubiță, SUV

Display
(Touch Screen)

19” 19” 19” 19” 19” 4 x 19” 19” 2 x 19” 

VideoWall
(diametru aproximativ) — 183 cm Curbat 366 cm Curbat 488 cm Curbat 244 cm — — —

Mesaje video

Potrivită pentru
închiriere

Capacitate
acceptor bancnote 1 buc. 1 buc. 2 buc. 4 buc. 2 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 DUPLO D’LIGHT 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.

My PhotoCode oferă 
proprietarului control 
complet la distanță, de ori-
unde și oricând.

Este un instrument pentru ad-
ministrarea tuturor cabinelor 
foto pe care le dețineți, de la 
orice distanță, în timp real, 
cu ajutorul unui telefon 
inteligent sau online.

ȘTIM CĂ ESTE GREU SĂ ȚII PASUL CU INOVAȚIILE DC
Deoarece îmbunătățim software-ul nostru cu cele mai noi tehnologii, cu zero costuri pentru tine.

Sunt câteva opțiuni ajutătoare pentru ultimele îmbunătățiri la software:

 Opțiunea Game of luck: poți fideliza clienții cu 4 cadouri personalizabile diferite și crea cupoane
             personalizate. Wow, posibilitățile sunt nelimitate!

 SmartPrint: tipărește fotografii chiar de pe telefon!

 Mega Strip: fâșii imense de 15 x 45 cm. Valoare percepută mai mare, la fel și valoarea încasată. Acum
             valabil pentru mai multe tipuri de cabine foto DC. Verifică-ți și a ta!
 
 Passport ID: pe lângă fotografiile haioase, fotografiile de legitimație sunt întotdeauna la îndemăna clienților
             cu cabine foto închise cu perdea de la DC. Fotografiile sunt standarde SUA și UE – beneficiu pentru care
             merită plătit mai mult în cazul cabinelor foto.

 Mai multă vânzare: vei încasa mai mult în urma acestora. Diferite dimensiuni, și design-uri într-o multitudine
             de opțiuni, relistări pentru a le putea împărtășii cu familia și prietenii la numai un buton distanță!

Întreabă-ți reprezentantul legal pentru a afla care dintre aceste resurse de software nou se aplică
la cabina ta foto.

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

Rapoarte periodice pentru cabine foto și audit în timp real.

Administrați și personalizați evenimente, în funcție de preferințe.

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

Cea mai vastă sursă de date asupra starea curentă, în 
timp real, a cabinelor foto. Rapoarte de stocuri a con-
sumabilelor, venituri și probleme tehnice (deconectări, 
statusul imprimantei, camera foto, panou de control).

AUDIT

CABINE FOTO

ALERTE & RAPOARTE

EMAIL-URI

EVENIMENTE



* Nu toate cabinele foto au aceleași funcționalități (caracteristici).

Cabinele foto Digital Centre îți permit să distribui videoclipuri și fotografii instant de pe cabinele foto, pe mai multe plat-
forme cu ajutorul Share Secure.
Cabinele foto 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.

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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