


DC este înființată în 1997. În 
1999, fondatorul și actualul 
CEO, Josep Tarres, introduce 
Dr. Face, o cabină foto unică și 
de succes. Mai târziu, design-
ul Baby Boom etalează un nou 
concept inovativ în industria 
cabinelor foto.

DC surprinde piața cu o 
fâșie foto uriașă. În timp 
ce restul cabinelor listează 
fâșii de 5 x 15 cm, DC 
ajunge la fâșii de 15 x 41 
cm.
În 2014, se adaugă și teh-
nologia 3D.

Revoluția LED este aici! Pen-
tru prima dată pe piață, introdu-
cem cabine foto cu suprafețe 
exterioare impresionante, care 
afișează fotografiile, secvențele 
video și mesajele pe ecrane 
LED. Sunteți pregătiți?

Cabina foto #1 în vânzări este 
lansată: New Generation.

Creată de cofondatorul Josep 
Tarres Sr, New Generation a 
schimbat piața cabinelor foto 

pentru totdeauna.

Digital Centre lansează 
o gamă largă de

cabine foto portabile, 
cu dimensiuni mai mici 

și cu greutăți din
categoria ultra-light.

Ultimii 20 de ani au fost o călătorie minunată, plină cu mo-
mente incredibile.

În 1997, Digital Centre a apărut în lume. O companie de ca-
bine foto care a adus industriei un nivel înalt de tehnologie 
avansată și programe software premiate. În ultimii 20 de ani, 
Digital Centre s-a dezvoltat, deschizând birouri atât în Euro-
pa, cât și în SUA, păstrându-și consecvența în abordare și o 
serie de principii bine stabilite. Compania se dedică tuturor 
clienților săi, cu entuziasm și divertisment.

Misiunea Digital Centre este de a dezvolta cele mai bune 
cabine foto disponibile pe piață.

DC Barcelona, UE

DC Florida, SUA



Ledrix
FEBRALED

Nexus Strip

Următoarea linie de cabine foto portabile este aici. 
Nexus Strip este similară modelului nostru Strip, doar 
că are un ecran uriaș de aproape 185 cm.

Dați strălucire următorului dumneavoastră eveniment, 
cu un ecran LED pe toată înălțimea, care afișează 
poze și animații. Efectul „wow” de care evenimentului 
dumneavoastră are nevoie!

Nexus Strip este pliabilă, pentru a fi transportată ușor.

DAȚISTRĂLUCIREEVENIMENTELOR
Eclipse

Ne aflăm în centrul Times Square? Nu! Aceasta este 
cabina foto Eclipse, cu ecranul său LED curbat, de 
aproape 370 cm.

Rama curbată este construită exclusiv din secțiuni 
LED. Imaginați-vă toate posibilitățile de a afișa 
înregistrări video și poze pe ecran la următorul 
dumneavoastră eveniment. Cabina include, de ase-
menea, funcționalități interactive.

Cabina foto care eclipsează concurenții.

PĂȘIȚIÎNVIITOR

Ledrix este prima cabină foto acoperită la ex-
terior cu LED, permițând proiectarea imaginilor 
și animațiilor video pe 6 ecrane, în același timp. 
Animațiile realizate manual sunt atrăgătoare, 
amuzante și imaginative. Pozele listate apar 
printre LED-uri, iar camera foto este încorporată 
în ecran. UIMITOR!

INOVAȚIECABINEFOTODC
TEHNOLOGIE LED ÎNCORPORATĂ ÎN TOATĂ CABINA
FORME NOI, INOVATOARE
IMPRIMANTĂ NOUĂ D90, RAPIDITATE SPORITĂ ȘI CALITATE MAI BUNĂ (7,8 s)
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Revoluția LED ajunge și în industria cabinelor 
foto cu noile produse Digital Centre: Ledrix, 
Eclipse și Nexus Strip. Revoluția LED este 
combinația dintre tehnologia PhotoBooth și 
ecrane LED interactive, care afișează video-uri, 
fotografii, reclame și multe altele. Cu Revoluția 
LED, puteți să personalizați ecranul pentru o 
nuntă sau pentru un eveniment de branding 
pentru un client corporate. De la promovare 
într-un bar, club sau restaurant, la numele miri-
lor afișat în culori luminoase, Revoluția LED are 
factorul „wow” necesar pentru a rămâne cu un 
pas înaintea concurenților.



MEGA COMBO
fotografii  în  format  mare

MEGA STRIP
ecrane  suplimentare

 MEGA 3D
complexă  și  unică

ECLIPSE
pășiți  în  viitor

PANTHER / OCEAN / CRYSTAL

În curs de brevetare

THE NEW GENERATION

experiență autentică

Patente:
UE 0001940701-0001
EP 11874663
ES 2469767
US 9497334
ES 2403355

Patente:
ES 2538012
EP 15190890
US 14/920423
ES 2403355



inovație  și  portabilitate
STRIP

LEDRIX
febra  LED

NEXUS STRIP
dați  strălucire  evenimentelor

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

MINI I-GO
ultra-compactă
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SWEET I-GO
evenimente  drăguțe
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POCKET
ultra-portabilă
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Patente:
ES 1147085 U
ES 2403355
US 9497334



Dimensiuni

Deschisă:
76 cm L x 144 cm A x 196 cm Î

Închisă:
76 cm L x 89 cm A x 196 cm Î

73 cm L x 94 cm A x
194,5 cm Î

129,5 cm L x 82,5 cm A x
194 cm Î

102,5 cm L x 51,5 cm A x
161 cm Î

Deschisă:
60,5 cm L x 75 cm A x 201,5 cm Î

Închisă:
60,5 cm x 82 cm A x 107 cm Î

Deschisă:
56,5 cm L x 58 cm A x 202 cm Î

Închisă:
56,5 cm L x 66,5 cm A x 122 cm Î

Deschisă:
50 cm L x 60 cm A x 163,5 cm Î

Închisă:
50 cm L x 68 cm A x 93 cm Î

Deschisă:
40 cm L x 39,5 cm A x 78 cm Î

Închisă:
40 cm L x 45,5 cm A x 39 cm Î

Greutate 262,5 + 23,5 = 286 kg 176,5 + 20 = 196,5 kg 179 + 13 = 192 kg 91 + 16 = 107 kg 86 + 13 = 99 kg 104,5 + 13 = 117,5 kg 42 + 13 = 55 kg 32 + 16 = 48 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 3D, B/W, Color, Fashion,
Frames, Street Art, Collage

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

B/W, Color, Fashion,
Frames, Street Art, Collage Color, 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
· Mega 15 x 40 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

· 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 9810 Mitsubishi 9550 Mitsubishi D80 Mitsubishi D90 Mitsubishi D80 Mitsubishi D80 Mitsubishi D80 Mitsubishi D90

Viteză imprimare 8 secunde
pentru o fâșie 10 x 15 cm

16 secunde
pentru o fâșie 10 x 15 cm

11,3 secunde
pentru o fâșie 10 x 15 cm

7,8 secunde
pentru o fâșie 10 x 15 cm

11,3 secunde
pentru o fâșie 10 x 15 cm

11,3 secunde
pentru o fâșie 10 x 15 cm

11,3 secunde
pentru o fâșie 10 x 15 cm

7,8 secunde
pentru o fâșie 10 x 15 cm

Cameră foto 10 Mp Full HD
+ 13 x 5 Mp

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
22”

InfoScreen 48” 17” 76” 7 x 60” 70” 4 x 19” 19” 2 x 19”

Mesaje video — —

Potrivită pentru
închiriere

Capacitate 
acceptător
bancnote

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

Bază de date 
email-uri (Cloud)

MEGA 3D      NG PANTHER
OCEAN

CRYSTAL 
ECLIPSE LEDRIX NEXUS STRIP STRIP MINI I-GO

SWEET I-GO POCKET

** Se pot aplica taxe lunare de la furnizorul de telefonie mobilă.

Tabel de comparație cabine foto

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.



QR-Photo

Codul QR-Photo Digital Centre este tipărit pe fotografii. Poate fi citit cu ajutorul oricărui tele-
fon inteligent sau al oricărei tablete. 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.*

REȚELEDESOCIALIZARE
Cloud

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, pe-
treceri, nunți. 

Cloud-ul este accesibil prin scanarea codului QR.

UNWEBSITEPENTRUUTILIZATORI

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 di-
stribui fotografiile pe rețelele de social-
izare.

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 socia-
lizare.

RECLAME  Adăugați un banner de prom-
ovare cu reclama dorită și un link către 
orice website.

FUNDAL* Customize the background of 
the cloud with your best design.

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



* 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:

MyPhotoCode
CONTROLLADISTANȚĂ

V-o prezentăm pe Britta, noua interfață interactivă a Digital Centre. Britta ghidează utilizatorul pe tot parcursul 
unei sesiuni la cabina foto. Programul Digital Centre permite distribuirea pe rețelele de socializare, dacă este 
conectat la Internet. În plus, ofertă până la 8 produse diferite în 3 formate diferite:

Produse: Color, B/W, Frames, Hats, Haircuts, Street Art, Collage, 3D.
Formate: 2 fâșii, 5 x 15 cm și MegaStrip 15 x 41 cm.
Mesaje Video: permite înregistrarea de mesaje video, în funcția de setare.

Software
MODULE&PROPRIETĂȚI

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 cabi-
nei 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.

SmartPrint: Listare fotografii de pe smartphone.
AdPlatform: Afișare reclame cât timp cabina foto nu 
este folosită.
QR-ID: Aplicație pentru rețele de socializare, unde uti-
lizatorii pot stoca fotografiile. Permite listarea oricărei 
fotografii stocate la o cabină foto DC.
QR-Photo: Cu codurile QR tipărite pe poze se pot 
cumpăra mai multe exemplare.
Remote Control: Aplicație care permite proprietaru-
lui să cunoască statusul cabinei foto, în timp real, direct 
de pe telefonul inteligent.
Personalizare: Ecran început, ecran final, reclame, 
logo-uri, muzică, rame. De asemenea, se poate perso-
naliza Cloud-ul și ecranele externe.
Plăți acceptate: Numerar, carduri de credit sau de-
bit, token.

Module
suplimentare

AUDIT

Rapoarte periodice pentru cabina foto.

Bună!
Sunt Britta




