
pro růst vaší společnosti

 

integrované 
digitální řešení
automaty kiosk

fotografie znamenají profit

vysoký výkon
tisk digitálních fotografií 

během sekund
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využijte plně příležitostí
digitální technologie

Poãet pouÏívan˘ch fotoaparátÛ v EVROPù* 
(v milionech kusů)
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*Zdroj: Kodak EAMER

Díky exponenciálnímu růstu se počet digitálně
pořizovaných fotografií během dalších dvou let 
téměř zdvojnásobí. Přestože je pořizován velmi
velký počet digitálních fotografií, pouze malé
procento z nich (méně než 20 procent) je nakonec
vytištěno, což znamená, že lidé miliony a miliony
fotografií pouze ukládají… přitom by je mohli
vytisknout!

Exponenciální nárůst v oblasti pořizování digitálních
fotografií představuje fantastickou příležitost pro růst 
a profit obchodu.

16 %

zákazníci chtějí tisknout fotografie v obchodech
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Aktuální přístup Preference zákazníků

Zdroj: Studie stylu
tisku prováděná ve
Velké Británii, Francii
a Německu.

Tisk v domácích
podmínkách

Tisk v obchodě

Aby bylo možné tento růst v oblasti pořizování digitálních
fotografií využít, je potřeba mít k dispozici flexibilní,
dostupné a atraktivní řešení… právě takovým řešením
jety kiosk!

nabídka podle poptávky
zákazníků

Většina koncových zákazníků má potřebu
tisknout větší počet digitálně pořízených
fotografií. Tisk v domácích podmínkách nemusí
být vždy tím nejlepším řešením.

Zákazníci dávají přednost tisku v maloobchodě, avšak až
donedávna byly možnosti tisku digitálních fotografií omezené.
To se však již změnilo. Vv roce 2005 zaznamená
maloobchodní prodej významný růst v oblasti tisku digitálních
fotografií. Produkty jako je Kodak Kiosk se stanou
přístupnější zákazníkům ve fotolabech a prodejnách

70 % zákazníků, kteří použijí automat Kodak Kiosk, se
vrací zpět, což znamená nové a stálé výnosy.

84 %

75 %

25 %

„nabídka podle poptávky zákazníků“
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„pro růst vaší společnosti“

Upřednostňovaným řešením zákazníků pro tisk
digitálních fotografií, a to jak z digitálních
fotoaparátů nebo i z fotoaparátů v mobilních
telefonech, je okamžitý tisk z automatů kiosk.

V případě možnosti výběru z několika různých dostupných
řešení pro tisk se více než 45 % zákazníků rozhodlo
pro řešení „výtisků během několika sekund“, a to i za
vyšší cenu!

okamžité výtisky
váš prostředek ke
generování zisku

19 %

zákazníci dávají přednost výtiskům 
v co nejkratší době*
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* za příplatek

Zdroj: Kodak USA
– studie stylu tisku
digitálních fotografií

Zákazníci vyžadují pohodlné, snadno použitelné a okamžité
řešení pro tisk, pomocí kterého by mohli získat digitální
fotografie s vysokou kvalitou. 
Produkty Kodak Picture Maker zajišťují i mnohem více.
Nabízí řadu různých typů automatů kiosk, které by
vyhovovaly všem požadavkům a
potřebám provozovatele.

„výtisků během několika sekund“ lze
uspokojit potřeby zákazníka, které
mohou provozovateli přinést nové
výnosy s vyšší marží než jiné služby.

45 %
38 %
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„úplná flexibilita“

úplná flexibilita z hlediska 
vstupu do kiosku

volby zdroje pro tisk 
digitálních fotografií

Zařízení Kodak Picture Maker G3 je snadno použitelný
automat Photo Kiosk umožňující zákazníkům objednat
a zhotovit si snímky během několika sekund.

Automaty kiosk nabízí úplnou volnost z hlediska zdroje
digitálních fotografií, protože dokáží fotografie zpracovat ze
všech běžných typů digitálních médií. Možnost načítat fotografie
z mobilních fotoaparátů přes IRDA a Bluetooth a výtisky
fotografií z mobilních telefonů je součástí základního vybaveni
kiosku.

Díky intuitivnímu prostředí pro práci jsou automaty Kodak Kiosk
velmi oblíbené u zákazníků i provozovatelů. Speciální čtečky
karet „jen pro čtení“ pomáhají minimalizovat jakékoli potíže
související s nesprávným použitím, nesprávným vložením či se
ztracenými fotografiemi

Digitální fotografie 
různé typy

Print Station 61 cm
„Výtisky během několika sekund“ z 
různých zdrojů digitálních fotografií
Ideální pro tisk ve velkých objemech
Obsahuje skener pro možnost 
vyhotovení fotografie z fotografie
K dispozici s tiskárnou formátu A4 
pro tisk zvětšenin
Integrovaná tiskárna pro tisk 
účtenek
Lze upgradovat na používání karet 
Kodak Kiosk Photo Card

5,5
sekundy
na výtisk 

1 fotografie*
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„vynikající produktivita“

maximalizace výstupu
a zisku
Automaty Kodak Picture Maker G3 Kiosk umožňují
zajistit pro zákazníky okamžitou tiskovou službu.

Automaty kiosk také vytvářejí příležitosti ke zvýšení
zisku, a to prostřednictvím následujících možností:

Archivace fotografií a uvolnění paměti n apaměťové    
kartě vytvořením digitálního negativu na disku 
Kodak Picture CD

Široký výběr oblíbených formátů pro tisk

Služba pro vytváření zvětšenin

Služba pro vytváření fotografie z fotografie

Specializované služby, jako jsou například výtisky fotografií
na doklady

Náhled a výběr jednotlivých možností díky  kterým lze 
dosáhnout větší spokojenosti zákazníků rostřednictvím 
řady editovacích funkcí umožňujících interaktivní účast 
zákazníků

Kodak –ĆĆ
 automatů kiosk

Order StationLS
Snadno použitelná stanice pro 
zpracování fotografií z digitálních 
médií
Volitelné připojení k širokému 
rozsahu minilabů a fotolabů
Integrovaná tiskárna pro tisk účtenek

Digital Station
„Výtisky během několika sekund“ 
z různých zdrojů digitálních fotografií
Ideální pro jakýkoli obchod
Umožňuje tisk ve většině oblíbených 
formátů (10 x 15cm, 13 x 18cm, 
15 x 20cm)
Zabírá minimální místo na prodejní 
ploše provozovny
Integrovaná tiskárna pro tisk účtenek
Lze upgradovat na používání karet 
Kodak Kiosk Photo Card
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zvolte si model 
pro svou provozovnu

Škála zařízení Kodak Picture Maker je založena na
modulární platformě a nabízí proto okamžité řešení
pro tisk digitálních fotografií, které dokáže uspokojit
nejrůznější potřeby pro různá provozní prostředí.

Služba vytváření výtisků během několika sekund znamená pro
prodejce příležitost k postupnému zisku. Jedinečná
kombinace rychlosti, kvality a jednoduchosti použití umožňuje
dosáhnout vysoké spokojenosti zákazníků.

Automaty Picture Maker G3 Kiosk jsou k dispozici v řadě
různých verzích, což umožňuje provozovatelům zvolit si
automat s funkcemi a v takovém provedení, které nejlépe
odpovídají jejich potřebám. 

„flexibilní řešení“

Zařízení PMG3 Digital Station je ideální pro rychlý
a snadný tisk z digitálních médií. Tento model
zabírá málo místa na prodejní ploše provozovny
a disponuje vysokou kapacitou pro většinu
oblíbených tiskových formátů, je proto vhodný pro
většinu provozovatelů.

Zařízení Digital Station dokáží tisknout digitální fotografie
během několika sekund díky tiskárně 6800, která má
kapacitu 750 výtisků formátu 10x15cm na roli. Jsou velmi
úsporná z hlediska místa, které zabírají na prodejní ploše
– skříň tiskárny s dotykovou obrazovkou má rozměr jen
46 cm x 46 cm. Pro tisk ve větších objemech je k
dispozici model Digital Station s druhou tiskárnou 6800.

Společnost Kodak vylepšila možnosti zpracování plateb –
začala nabízet možnost platbou kartou Kodak Photo Card
(podrobnosti viz níže).

Zařízení Digital Station
tvoří základ v nabízené
škále výrobků Picture
Maker. Umožňuje tisk
široké palety fotografií
z digitálních fotoaparátů,

fotoaparátů v mobilních
telefonech a z disků
CD. K dispozici může být
i další příslušenství,
aby mohl provozovatel
nabízet více možností. 

kodak picture maker G3
digital station
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„překoná očekávání vašich zákazníků“

Picture Maker G3 Order Station je stanice pro
zpracování fotografií z digitálních médií. Jde 
o spojovací článek umožňující přímé napojení na
minilaby zajišťující možnosti výběru uživatelského
rozhraní pro zákazníky a celou škálu výstupních
možností.

Model Order Station je univerzální řešení umožňující
napojení na většinu hlavních minilabových systémů.

Order Station je základem všech automatů Kodak
Kiosk. Jeho součástí není integrovaná tiskárna, nabízí
však  

kodak picture maker G3

print station

kodak picture maker G3

print station LS

Picture Maker G3 Print Station
stojí v nabídce modelů na
nejvyšším místě a nabízí

širokou řadu služeb.
Obsahuje mnoho

funkcí, které
obvykle nabízí
plně vybavený
digitální minilab.

Klíčovými funkcemi a výhodami modelu Print Station je kromě
rychlého vyhotovování výtisků větší rozsah výstupních možností,
včetně zvětšenin a fotografie z fotografie. Pro zvětšeniny je
k dispozici tiskárna Kodak A4 a pro výtisky z výtisků je součástí
zařízení plochý skener A4.

Stejně jako u modelu Digital Station lze i model Print Station
snadno upgradovat a rozšířit o další zařízení, jako je
například zařízení umožňující automatický zápis na disky 
CD ačtečka karet Kodak Kiosk Photo Card.

všechny vstupní a editovací funkce ostatních modelů.
Klíčovou funkcí modelu Order Station je to, že jej lze připojit 
k široké škále tiskových zařízení, včetně tiskáren Kodak
6800, minilabů a fotolabů, prostřednictvím vysokorychlostního
datového připojení (například ADSL nebo podnikové sítě).
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„nejvyšší kvalita a optimální ovládání a kontrola“

vynikající kvalita fotografií
Aby bylo možné fotografie tisknout řádově 
v sekundách, používá se papír Kodak Xtralife
Thermal Paper. Byl úspěšně vyvinut tak, aby
fungoval s automaty Kodak Picture Maker Kiosk 
a bylo možné dosáhnout optimální kvality. Má také
velký vliv na rychlost a výkon! Jedná se o suchý
proces a papír Xtralife Thermal Paper je ideálním
řešením, pokud zákazníci v provozovně sami
pracují se zařízením.

Kodak Xtralife – Thermal Paper

photo card
Kodak kiosk

Karta Kodak Kiosk Photo Card umožňuje
zákazníkům tisknout a platit zcela samostatně 
a bez jakýchkoli potíží. Provozovatelům to
zjednodušuje způsob placení, protože se jedná
o předplacenou kartu. Objevují se zde i další

příležitosti díky kartě,  je to například věrnost
zákazníků. Lze ji využít také jako prostředek 
k vytvoření poptávky – vyzvat zákazníky, aby 
si automat s kartou vyzkoušeli

Při používání karty Kiosk Photo Card jsou zákazníci při
tisku z automatu kiosk zcela soběstační, což umožňuje
zvýšit zisk provozovatele díky nižším nákladům na

pracovní sílu a provozním nákladům.
Čtečkami karet Kodak Kiosk Photo Card lze zpětně
dovybavit všechny automaty kiosk Kodak
Picture Maker G3. Karty Kiosk
Photo Card musí
aktivovat provozovatel
a lze je používat vždy
pouze v automatu,
který spravuje
konkrétní
provozovatel.

Kromě vynikající kvality fotografií (barva, jas a ostrost),
zajišťuje papír Kodak Xtralife ochrannou vrstvu pro každý
výtisk. Tato technologie dodává výtiskům Kodak z digitálních
fotografií zvláštní vlastnosti, včetně následujících:

Ochrana proti vlhku

Odolnost proti otiskům prstů

Výtisky mají životnost desítky let 

Tyto speciální vlastnosti papíru Kodak Xtralife Thermal
Paper umožňují vždy dosáhnout vynikající kvality a stability
fotografií. Zákazníci si tak mohou uchovávat své vzpomínky
po celý svůj život.
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„naše kvalita – vaše výhoda“

Kodak –

výhoda

Zařízení pro automatické ukládání fotografií na
disky Picture CD bylo vyvinuto speciálně pro
výrobky řady Kodak Kiosk, aby bylo možné snadno
vytvářet disky Kodak Picture CD. Jednotka pro zápis
na disky CD má snadnou instalaci… stačí ji doslova
jen „zacvaknout“ do automatu. Okamžitě je pak 
k dispozici a připravena k použití. Na dotykové
obrazovce pak stačí stisknout tlačítko pro zápis na
disky CD.

Tato jednotka pro automatický zápis na disky CD má
zásobník s kapacitou až 50 disků Picture CD. Představuje

S více než 70 000 automaty kiosk po celém světě
má společnost Kodak vedoucí postavení v této
kategorii a prostřednictvím průzkumu kvality 
a vývoje automatů kiosk získala důležité informace
o požadavcích svých zákazníků.

Ve spolupráci s provozovateli fotolabů po celém světě
(velkými i malými) získala společnost Kodak důkazy o
významném vlivu tohoto řešení na růst zisku provozoven.
Díky široké nabídce produktů Kodak Picture Maker
Kiosk si mohou všichni provozovatelé vybrat zařízení
odpovídající jejich požadavkům.

Velké investice společnosti Kodak a její závazek na
podporu svých programů vytváří povědomí o možnosti

tisku digitálních fotografií během několika sekund – to
přivede zákazníky přímo k vám.

…a není to jen společnost Kodak, kdo je přesvědčen o
výhodách a kvalitách automatů kiosk Picture Maker –
výsledky společnosti Kodak z hlediska nabízení
automatů kiosk potvrzují zákazníci,
ale také odborníci z fotografického
průmyslu. Společnost Kodak získala
minulý rok 8 ocenění v kategoriích,
jako je technologie, inovace,
kvalita a výkon.

Zařízení Kodak pro automatický

ideální upgrade automatu kiosk pro optimalizaci zisku
provozovny prostřednictvím zápisu na disky Kodak
Picture CD.

zápis na disky CD 
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Specifikace
Kodak digital photo kiosk – modely

Konzola
Tiskárna účtenek
Skříň šířky 46 cm
Skříň šířky 62 cm
Skříň šířky 92 cm
Kodak Photo Printer 6800
Kodak Photo Printer 8110

Obsahuje tyto součásti
Kodak PM G3 OS LS –

základní sada
Kodak PM G3 Digital
Station – sada (šířka 

46 cm)

Kodak PM G3 Digital
Station – sada se dvěma
tiskárnami 6800 (šířka 46

cm)

Kodak PM G3 PS – sada
s tiskárnou 6800 (šířka 

61 cm)

Zdroje digitálních fotografií

Smart Media Card
Compact Flash Card (CF) – Micro Drive
Sony Memory Stick™ / Memory Stick Pro™
Multimedia Card (MMC), Secure Digital Card (SD)
Paměťová zařízení USB
XD-Picture Card
KODAK Picture CD
CD-ROM (JPEG, TIFF, soubory rastrových obrázků), 3,5” diskety
Mobilní telefony a zařízení PDA
Výtisky až do formátu A4

Specifikace

Výška 54 cm 146 cm 143 cm 146 cm
Šířka 60 cm 43 cm 61 cm 43 cm
Hloubka 50 cm 77 cm 91 cm 77 cm
Základní hmotnost 38 kg 163 kg 233 kg 163 kg
Rozsah napětí 220 – 240 V (střídavý proud) 220 – 240 V (střídavý proud) 220 – 240 V (střídavý proud) 220 – 240 V (střídavý proud)
Napájecí kabel 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m

Editovací funkce

17’’ dotyková obrazovka
Náhled a výběr
Otočení, zvětšení a oříznutí
Eliminování efektu červených očí
Úprava jasu a kontrastu a úprava vyvážení barev
Obnovení barev
Přidání textu
Sépiový efekt, černobíle

Příslušenství

Zařízení KPCD pro automatický zápis na disky CD ( ) ( ) ( ) ( )
Zpracování plateb pomocí karet Kodak Photo Kiosk Card ( ) ( ) ( ) ( )
G3 – sada pro skenování výtisků ( ) ( ) ( ) ( )
G3 – propojení na minilab ( ) ( ) ( ) ( )
G3 – připojení k Internetu ( ) ( ) ( ) ( )
(volitelný upgrade)

Výstup

KODAK Picture CD
KODAK Picture Disk
Výtisky za 5,5 s (dvě tiskárny Kodak Photo Printer 6800)
Výtisky za 11 s (jedna tiskárna Kodak Photo Printer 6800)
10x15 cm
15x21 cm
13x18 cm s rámečkem
20x30 cm
Miniatury, výtisky pro visačky na zavazadla, výtisky fotografií na doklady
Formáty pro systém Advanced Photo System, včetně panoramatického
formátu

Kodak Picture Maker
– konfigurace

Katalogové číslo

Základní sada 741 5169 741 5144 741 5102 741 5151
Včetně KKPC 741 5516 741 5524 741 5540

„model přesně podle vašich požadavků“

(Objednejte výše uvedený
model a sadu pro upgrade)
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Obsahuje tyto součásti
Kodak PM G3 DS – sada

se skenerem A4
Kodak PM G3 PS – sada s

tiskárnou 8110 
(šířka 61 cm)

Kodak PM G3 PS – sada
se dvěma tiskárnami

(šířka 91 cm)

Kodak PM G3 PM G3 PS
– základní sada 
(šířka 91 cm)

Kodak Picture Maker
– konfigurace

„optimální využití místa“

Konzola
Tiskárna účtenek
Skříň šířky 46 cm
Skříň šířky 61 cm
Skříň šířky 91 cm
Kodak Photo Printer 6800
Kodak Photo Printer 8110

Zdroje digitálních fotografií

Smart Media Card
Compact Flash Card (CF) – Micro Drive
Sony Memory Stick™ / Memory Stick Pro™
Multimedia Card (MMC), Secure Digital Card (SD)
Paměťová zařízení USB
XD-Picture Card
KODAK Picture CD
CD-ROM (JPEG, TIFF, soubory rastrových obrázků), 3,5” diskety
Mobilní telefony a zařízení PDA
Výtisky až do formátu A4

Specifikace

Výška 143 cm 143 cm 143 cm 143 cm
Šířka 61 cm 61 cm 91 cm 91 cm
Hloubka 91 cm 91 cm 91 cm 91 cm
Základní hmotnost 233 kg 233 kg 303 kg 303 kg
Rozsah napětí 220 – 240 V (střídavý proud) 220 – 240 V (střídavý proud) 220 – 240 V (střídavý proud) 220 – 240 V (střídavý proud)
Napájecí kabel 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m

Editovací funkce

17’’ dotyková obrazovka
Náhled a výběr
Otočení, zvětšení a oříznutí
Eliminování efektu červených očí
Úprava jasu a kontrastu a úprava vyvážení barev
Obnovení barev
Přidání textu
Sépiový efekt, černobíle

Příslušenství

Zařízení KPCD pro automatický zápis na disky CD ( ) ( ) ( ) ( )
Zpracování plateb pomocí karet Kodak Photo Kiosk Card ( ) ( ) ( ) ( )
G3 – sada pro skenování výtisků ( ) ( ) ( ) ( )
G3 – propojení na minilab ( ) ( ) ( ) ( )
G3 – připojení k Internetu ( ) ( ) ( ) ( )
(volitelný upgrade)

Výstup

KODAK Picture CD
KODAK Picture Disk
Výtisky za 5,5 s (dvě tiskárny Kodak Photo Printer 6800)
Výtisky za 11 s (jedna tiskárna Kodak Photo Printer 6800)
10x15 cm
15x21 cm
13x18 cm s rámečkem
20x30 cm
Miniatury, výtisky pro visačky na zavazadla, výtisky fotografií na doklady
Formáty pro systém Advanced Photo System, včetně panoramatického
formátu

Katalogové číslo

Základní sada 741 5136 741 5094 741 5510 741 5128
Včetně KKPC 741 5532   741 5557(Objednejte výše uvedený model

a sadu pro upgrade)
(Objednejte výše uvedený
model a sadu pro upgrade)
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pro růst vaší společnostiDalší informace o společnosti Kodak získáte na webu
www.kodak.com

Kodak Service & Support se zaměřuje na
poskytování kvalitních služeb, které jsou nutné 
k tomu, abyste mohli své zařízení maximálně
využívat.

Chcete mít jistotu, že kiosek dokážete v případě 
výpadku rychle zprovoznit s minimálními prostoji 
bez toho, že byste museli přemýšlet o nákladech
na odstranění výpadku.

Servisní balíče Kodak Service & Support nabízí
veškerou pomoc, kterou budete potřebovat při
diagnostice telefonem nebo v případě potřeby také

Společnost Kodak si klade za cíl, aby spotřebitelé  pochopili obrovské možnosti digitálního tisku,
které mají k dispozici díky kiosku.

Digitální revoluce přinášející možnosti výtisků během několika sekund přímo v prodejnách začíná
nabírat na rychlosti a bez pochyby se stane klíčovým prvkem výše zisku prodejců. Společnost Kodak
vám může pomoci realizovat potenciál Vaší společnosti a využít příležitosti, které přináší digitální technologie.

podporu přímo u Vás. Tuto zajišťují naši technici
pracující v terénu. Nabízená služba
zajišťuje odpovídající reakci na
daný problém.

Díky preventivní údržbě 
a rychlé reakci získáte 
s servisním balíčkem 
Kodak Service & Support
potřebný klid... žádná 
náhlá překvapení   

přitáhněte zákazníky
do Vašeho obchodu

ZAVOLEJTE NÁM CO NEJDŘÍVE

Pokud chcete získat více informací, obraťte se na zástupce společnosti Kodak, který vás rád navštíví a domluví
s Vámi podrobnosti a poskytne nezbytné informace o kiosku.

ideální způsob ochrany
vašich investic

Kodak Czech spol. s r.o., Kodaňská 46, Praha 10 100 10, Česká Republika
Kodak a Xtralife Thermal Paper jsou ochranné známky.

Tel.: 00420 236 100 209  www.kodak.cz
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