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Snadné nastavení barev
• jas
• kontrast
• ostrost
• vyvážení barev (červená-zelená)
• vyvážení barev (modrá-žlutá)
• černobílý tisk

LCD displej poskytuje 
přehledné pokyny
SP-310 nabízí širokou škálu 
tiskových režimů, mezi něž patří
programovaný tisk, tisk DPOF™,
tisk více snímků a tisk průkazo-
vých fotografií. Postup je jasně
vysvětlen na LCD displeji a díky
tomu je ovládání jednoduché 
i pro ty, kdo jsou v digitální 
technice začátečníky.

Rozšířený režim 
pro průkazové fotografie
SP-310 disponuje režimem 
pro tisk průkazových fotografií 
v široké škále formátů, které
pokryjí většinu Vašich potřeb.
Jednoduše si vyberete pomocí
ovládacích tlačítek a během 
minuty můžete mít průkazové
fotografie vytištěné.

Snadné nastavení oblasti tisku
(režim tisku průkazových fotografií)
Polohu a velikost fotografie můžete
snadno nastavit pomocí volby 
formátu a flexibilních vodítek.

Čte většinu paměťových karet
Obrazová data z digitálního 
fotoaparátu lze vytisknout pouhým
zasunutím paměťové karty 
do tiskárny SP-310. Tiskárna umí
tisknout z většiny paměťových
karet včetně těch z fotoaparátů
mobilních telefonů (Memory
Stick™ a SD memory card).

Paměťové karty:
• Compact Flash™
• Memory Stick™
• XD Picture card™
• SD mem. card / MultiMediaCard

Čitelné s vhodným adaptérem:
• Memory Stick™ Duo
• miniSD card
Paměťové karty do digitálních fotoaparátů
se prodávají zvlášť. Lze použít i paměťové
karty fotoaparátů v mobilních telefonech.

PictBridge
Přímý tisk z fotoaparátu podporu-
jícího technologii PictBridge.

DPOF™
(Digital Print Order Format™):
Canon, Eastman Kodak, Fuji Film,
Matsushita Electric Industries.
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Model SP-310
Typ tisku Sublimační tisk s termálním přenosem
Rozlišení 300 dpi, rastr se spojitým přechodem
Formát 10,2 x 15,2 cm (4 x 6’’)
Rychlost tisku cca 60 s / arch 10,2 x 15,2 cm 1)

Kapacita papíru 50 archů
Barevná folie YMC + ochranná vrstva
Papír kazetový zásobník, papír s mikrozářezy, bezokrajový tisk
Rozhraní sloty pro CF, xD, MS, SD, MMC 

(všechny kromě CF pasují do čtečky 4 v 1)
USB 2.0 (pro připojení k PC a PictBridge)

Ovladač pro Windows® 2000 / XP / Vista
Formát obrázku DCF Exif Ver. 2.2 (JPEG, kompatibilní s DPOF (ver. 1.0)
Příkon méně než 60 W
Napájení síťový napájecí adaptér, 100 V ~ 240 V +/- 10%, 47 ~ 63 Hz, 

výstup 24 V
Rozměry 182 mm (hloubka) x 185 mm (šířka) x 83 mm (výška) 
Hmotnost 1,4 kg (bez síťového adaptéru)
Příslušenství síťový adaptér, USB kabel není přiložen

1) nezahrnuje čas na přenos dat

Specifikace

Úvodní obrazovka Tisk více snímků Nedostatek fólie
Programovaný tisk (2, 4, 9, 16 nebo 25 snímků najednou) Nedostatek papíru
Tisk všech snímků Tisk průkazových fotografií Zaseklý papír
DPOF tisk Zrušení tisku
Tisk indexprintu Nastavení (jas, ostrost)

Pokyny LCD displeje



2 persons

　Sublimation printing: One type of thermal transfer printing giving the same color  
　gradation as traditional photos. 
    DPOFTM: Digital Print Order FormatTM

　Canon, Eastman Kodak, Fuji Film, Matsushita Electric Industries

Accessories
AC adapter / AC cable

#1

Ink ribbon cassete （YMC + coating） 
Paper K size#1. USB cable is not enclosed to SP-310.

Consumables

miniSD card

Takes most camera memory cards

Digital camera image data can be printed by simply slotting
the memory card into the SP-310 printer.
It prints from most memory cards, including those of 
mobile phone cameras（Memory StickTM and SD Memory card）.

Use 
appropriate 
adapter

Label

Compact
FlashTM

Memory 
StickTM

USB

Memory 
StickTM

Duo

XD Pictuer
cardTM

SD Memory 
card/
Multi Media 
card

＊Digital camera Memory cards are sold separatery.
＊Cell phone camera memory cards may also be used.

●Memory cards

●Mobile phone 
   camera

●Digital 
   camera

●Digital camera

PictBridge

Easy PrintArea Adjustment ( ID print mode)

Easily adjust the position and size of 
your photo with the selected format 
and flexible guideline.

30x25mm 38x38mm
1 person

LCD panel display serves
easy instructions

The LCD panel display serves easy 
instructions. The SP-310 offers a range of 
print modes that include programmed 
printing, DPOFTM prints, multi-shot prints and 
ID photo prints. Operation is clearly explained 

on a LCD panel display, making 
it very  straightforward to use,  
even for those new to  digital 
equipment.

Easy Color Adjustment

Enhanced ID Photo Mode

•Brightness
•Contrast
•Sharpness

•Color Balance(Red-Green)
•Color Balance(Blue-Yellow)
•Black & White Print

The SP-310 features ID photo mode in Variety formats 
that cover most of your needs.Simply select from 
the operation buttons, and you will be able to have 
ID photos in a minute.
 

■Special tool  ID format can be made with shinko special tool.

■Priority setting  You can set 5 priority from variety formats.

45x35mm 50x50mm40x30mm

70x50mm 45x45mm60x40mm

40x40mm 45x35&50x50mm45x40mm

40x35mm 48x33mm50x40mm

25x25mm 35x30mm49x35mm

30x25mm 38x38mm

45x35mm 50x50mm40x30mm

70x50mm 45x45mm60x40mm

40x40mm 45x35&50x50mm45x40mm

40x35mm 48x33mm50x40mm

25x25mm 35x30mm49x35mm

（2, 4, 9, 16, 25 shots in one） 
●Multi-shot printing

●ID Photo
●Cancel printing
●Settings（brightness, sharpness）

●Opening screen
●Programmed printing
●All shot printing
●DPOF printing
●Index printing

●Out of ribbon 
●Out of paper
●Paper jam

Image Rotation Trimming

High quality, 
Speedy, 
Compact

ID Photo
Printer!

High quality, 
Speedy, 
Compact

ID Photo
Printer!

Specifications

Type of printing Dye sublimation thermal transfer

Cassette type

DCF Exif Ver. 2.2 [JPEG（baseline）];  DPOF compatible（Ver. 1.0） 
182（D）  185（W）  83（H）mm

Paper with micro-cut; borderless prints

Below 60 W

1.4 kg（excluding AC adapter） 

CF, XD, MS, SD, MMC media slots（All except CF fit in 1 × 4 slot） 
USB 2.0（for PC connection and PictBridge） 

1816    1240 dots（K） 
Approx.60 secs/K（not incl. image processing time） 

K size（150 × 100 mm / 4" × 6"） 
256 gradations/color（16.7 million colors per dot） 

300dpiResolution

Gradations

Print sizes

Printing time

No. of pixels

Paper supply

Interface

for Windows®  2000 / XPDriver

Outer dimensions

Power supply

Power consumption

Weight

Image format

AC adapter: input 100 V　240 V    10%, 47　63 Hz; output 24 V±～ ～

× ×

×
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