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Overzicht 

DPS maakt al vele jaren de beste en meest gebruikersvriendelijke producten om 

professioneel pasfoto's te maken. Onze pasfotosystemen zijn gebaseerd op de bekende 

Photomatic™ software. U kunt kiezen uit alleen de software of ID station, of een kant-

en-klaar pasfoto systeem maar ook een complete pasfotostudio. Daarnaast hebben we 

accessoires zoals een pasfoto-camera, statief, pasfoto tang, belichting en meer. Kortom, 

alles wat u nodig heeft om professioneel pasfoto's te maken en te verkopen. 

 

Ga naar www.photomatic.nl voor alle informatie en voor een bezoek aan onze nieuwe 
Webshop! 
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Bijlage : Beschrijving van complete pasfoto studio’s 

 
Wanneer u niet alleen een pasfoto systeem nodig heeft maar ook een camera en belichting en misschien 
zelfs wel een krukje heeft DPS complete pasfoto studio's voor u uitgewerkt.  

 

Optie 1. Complete studio met LED licht  : Photomatic + LED 

Optie 2. Complete studio met LED licht  : ID station Studio 

Optie 3. Complete studio met LED licht  : PhotoStudio compact   

   

Optie 4. Complete studio met FLITS licht : draadloos + flits 

Optie 5. Complete studio met FLITS licht : Photomatic + flits 

Optie 6. Complete studio met FLITS licht : DPS Studio Pro 
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Photomatic™ software Artikel nr. Prijs 

 

Met de Photomatic software maakt u perfecte pasfoto's zelfs al heeft u 

niet veel ervaring. De software maakt van elke opname automatisch 
een perfect opgemaakte pasfoto, voor elk land! De pasfoto wordt 
automatisch gecontroleerd op kwaliteit, geometrie, belichting, 
biometrie en achtergrond. Daarna klikt u op Print, opslaan of E-mailen. 
Zo simpel is het. U kunt kiezen uit vele landen en 
formaten. De Photomatic software ondersteunt het 
maken van foto’s met alle camera’s, met webcams 
en zelfs draadloos. De Photomatic software is ook 
erg geschikt om foto’s direct in een database op te 
slaan of te versturen naar een server.  

 

De Photomatic software is nu ook beschikbaar "in the Cloud". Ga naar 
www.photomatic.eu voor meer info en om het gratis uit te proberen! 

 

  

 

Photomatic™ Software versie 6 

Voor Windows XP, 7 en 8. 

 

11.100.025 
 

€     789,00  
 

 

 

Update van versie 5 naar versie 6 

 

 

11.100.026 
 

 

€     269,00  

 

 

Batch versie 

Verwerkt hele series van foto’s in 1 keer 

 

 

 

11.100.010 
 

 

€     649,00  

 

 

Service en support Artikel nr. Prijs 

 

DPS heeft een eigen service en 

support team. We helpen u graag per 
telefoon of via besturing op afstand. 
Deskundig en snel. Voor deze dienst 
hebben we een servicecontract 
waarmee u recht heeft op gratis 
ondersteuning, het hele jaar door. 
Ook kunnen we reserve apparatuur 
ter beschikking stellen als u eigen apparatuur vervangen of 
gerepareerd moet worden.   

  

 

Installatie en training op locatie in Nederland 

 

15.100.001 

 

 

€     300,00  

 

 

Basis service contract 

Gratis software updates, support, remote support (wij loggen op uw 
systeem in en kijken met u mee) en binnenkort Chat. 

 

15.200.001 
 

 

€     169,00  
Per jaar 

Uitgebreid service contract 

Basis service contract uitgebreid met hardware: gratis stellen wij 
reserve apparatuur ter beschikking wanneer uw apparatuur 
gerepareerd of vervangen moet worden. 

 

15.200.002 
 

 

€     259,00  
Per jaar 

http://www.photomatic.nl/
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DPS heeft voor haar klanten een kant-en-klaar draadloos pasfoto systeem ontwikkeld: 

ID station. ID station is een professioneel pasfotosysteem gebaseerd op de Photomatic 

software, een zeer gebruikersvriendelijke touch-screen bediening, een pasfotoprinter op 

10x15 formaat papier en een Eye-fi kaart zodat u draadloos pasfoto's kunt maken met 

uw eigen camera. Standaard wordt een ID station dus zonder camera geleverd. 

 

Er zijn 3 uitvoeringen: Basic, standaard en Pro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID station        

          ID station Basic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ID station Pro 
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ID station™ Basic Artikel nr. Prijs 

 

ID station Basic 
Pasfoto systeem voor mobiel gebruik en winkels die nog niet heel veel 
pasfoto’s maken. De aanschafprijs van de BASIC uitvoering is laag, terwijl 
de papierprijs wat hoger is dan bij de standaard en pro uitvoeringen. De 
software is echter gelijk, dus de Basic uitvoering kan alles wat de 
standaard en Pro uitvoering ook kunnen. Het belangrijkste verschil is de 
printer. Bij de Basic uitvoering is de printer is wat minder snel en heeft een 
kleinere papiervoorraad. De printer is ook kleiner en veel lichter waardoor 
het de basic versie ook heel geschikt is om op locatie te gebruiken. Zowel 
de printer als de tablet werkt op batterijen! Batterij voor de printer wordt 

standaard niet meegeleverd. 
 
Printer 
P110 dye sublimation printer  
Resolutie          300dpi 
Papierformaat   10x15cm 
Printsnelheid     ca. 60 seconden 
Capaciteit         60 vel 
Gewicht            2 Kg zonder accu 
Tablet 
Dell Tablet Windows 8.1 

Scherm 11” touch screen 10-punten 
Software 
Photomatic versie 6 
Draadloos 
Eye-Fi SD kaart volledig geconfigureerd, 
plug&play. 
 
1 jaar garantie carry-in. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.500.300 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
€    999,00  
 

 
Papier en folie voor de ID station Basic 
Een doos papier en folie voor ID station Basic. Let op: dit papier en folie is 
uitsluitend geschikt voor de Basic versie. De andere modellen gebruiken 
ander papier en folie.  
720 prints per doos  Formaat 10x15 cm 
 

 

10.400.025 
 

 

€   282,00  
 

Accessoires 

batterij + lader 

schoudertas 

Extra Eye-Fi card 

 

 

3.440.025 

3.440.026 

3.310.005 
 

 

aanvraag  
 

€       89,-  
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ID station™ Artikel nr. Prijs 

 

ID station 

De standaard uitvoering van ID station. Een kant-en-klaar draadloos 

pasfoto systeem voor winkels vanaf ca. 1800 pasfoto’s per jaar. Dit model  
heeft een snelle printer die in 15 seconden de pasfoto’s afdrukt op 
fotopapier van 10x15 cm.  
 

Printer 
P510L               dye sublimation printer  
Resolutie          300dpi 
Papierformaat   10x15cm 

Printsnelheid     ca. 15 seconden in fine mode 
Capaciteit         330 vel 
Gewicht            13 Kg 
2 jaar garantie op de printer! 
Tablet 
Dell Tablet Windows 8.1 
Scherm 11” touch screen  
Frame voor tablet is wit staal. 
1 jaar garantie op Tablet. 

Software 
Photomatic versie 6 
Draadloos 
Eye-Fi SD kaart volledig geconfigureerd, plug&play. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12.500.200 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

€ 1.499,00  

 

 
Papier en folie voor de ID station 
 

Een doos papier en folie voor ID station. Let op: dit 
papier en folie is uitsluitend geschikt voor de standaard 
en pro versie!  
660 prints per doos  Formaat 10x15 cm  

 

10.400.020 
 
Staffelkorting! 

2 dozen  
4 dozen 
20 dozen 

 

€   232,00  
 
 

€   215,44  
€   199,50  
€   185,60  

 

Meubel voor ID station 
 
 
Tafelmodel meubel voor ID station. Kan op 
toonbank of werkblad. 
 

 
Staand model meubel 
 
 
 
4 zwenkwielen om staand meubel verrijdbaar te maken. 
 
 

 
 
 

12.500.211 
 
 
 

12.500.210 
 
 
 

12.500.212 
 

 
 
 

€    249,-  
 
 
 

€     369,-  
 
 
 

€       49,-  
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ID station™ Artikel nr. Prijs 

 

ID station PRO  

De pro versie is voor winkels die veel pasfoto’s maken en graag met een 

groot beeldscherm werken en een hele snelle PC. De Pro versie heeft een 
22” touch-screen AIO computer (All-in-One) van Dell. Snel en een helder 
en contrastrijk beeld.   
 

Printer 
P510L dye-sublimatie printer  
Resolutie          300dpi 
Papierformaat   10x15cm 

Printsnelheid     ca. 15 seconden (fine mode) 
Capaciteit         330 vel 
Gewicht            13 Kg 
2 jaar garantie op de printer! 
 
PC 
Dell AIO Windows 8.1 
Scherm 22” touch-screen 10-punten 
DvD, LAN, WiFI, 6xUSB 
Dual core Intel i3 processor. 4Gb RAM 
1 jaar garantie op AIO PC. 
 

Software 
Photomatic versie 6 

Draadloos 
Eye-Fi SD kaart volledig geconfigureerd, plug&play. 
 

 
 
 
 
 
 
 

12.500.100 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

€ 1.999,00  

 

 
Papier en folie voor de ID station 
 
Een doos papier en folie voor ID station. Let op: dit 
papier en folie is uitsluitend geschikt voor de standaard 
en pro versie!  
660 prints per doos  Formaat 10x15 cm  

 

10.400.020 
 
Staffelkorting! 
 

2 dozen  
4 dozen 
20 dozen 

 

€   232,00  
 
 
 

€   215,44  
€   199,50  
€   185,60  

 
Meubel voor ID station PRO 
 
Tafelmodel meubel voor ID station. Kan op 
toonbank of werkblad. 
 

 
 
Staand model meubel 
 
 
 
4 zwenkwielen om staand meubel verrijdbaar te maken. 
 

 
 
 

12.500.111 
 
 
 

12.500.110 
 
 
 

12.500.212 
 

 
 
 

€    199,-  
 
 
 

€     369,-  
 
 
 

€       49,-  
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ID station™ accessoires Artikel nr. Prijs 

 

Pasfoto camera 
DPS heeft een speciale pasfoto camera 
ontwikkeld gebaseerd op een Canon EOS 1100d 
in een stalen beugel die voor bescherming 
zorgt en de camera in portret-stand zet. Kabels 
zijn verlengd tot 5m en netjes gemonteerd en 
in een beschermende mantel. Inclusief 220V AC adapter voor camera, 
draadontspanner en USB convertor. De camera wordt aangesloten op 
een ID station. De Photomatic software zorgt voor de aansturing en 
controle. U heeft een live-beeld op de camera en op het beeldscherm.  
 

 

8.100.009 

 

 

€    699,00  
 

Losse Canon EOS 1100d camera incl, standaard zoomlens. 8.240.011 

 

€    339,00  
 

Camera + tablet unit 

Frame om de tablet van de ID station te monteren 
samen met de Canon EOS camera. Deze combinatie 
plaatst u op het statief. Alle handelingen (foto's 
maken, keuze welke foto, opmaak, controle en 

printen e.d.) kunt u allemaal bij de camera doen. Zeer 
snel en klantvriendelijk. De printer plaatst u waar u 
wilt. Dat kan vlakbij (tot 5 meter) maar ook veel 
verder zoals achter de kassa. De opstelling kan worden uitgebreid met 
3 LED lampen. U werkt dan met continue-daglicht. Of u gebruikt 
flitsers en werkt met een radio zender op de camera of met een 
flitskabel. 

8.100.010 €    699,00  
 
Prijs is incl. 
Canon camera, 
kabels, frame 
en AC adapter. 
Prijs is excl. 
tablet! 

USB 2.0 verlengsysteem 

Om een camera of printer over een 

grote afstand (meer dan 5 meter) op 
een computer aan te sluiten. Werkt 
ook met snelle USB apparaten. 
Professionele en betrouwbare oplossing. 

1.320.105 
 

€     399,00  

 

USB Hub 

4-poorts HUB. Ook voor USB 3.0. Betrouwbaar. 

 

3.310.004 €      39,00  

 

Webcam  
DPS pasfotosystemen ondersteunen ook het gebruik van een 
Webcam. Maar liefst wel eentje die hoge kwaliteit 
foto's 
kan maken. Daarom hebben wij deze webcam  
gekozen. Getest met de Photomatic software.  
Kan ook in Portret stand gebruikt worden voor  
nog betere resolutie. We adviseren wel om bij  
de webcam een goede belichting te gebruiken  

om scherpe en kleurechte opnames te krijgen 

 

8.240.020 €      99,00  

 

ID station printer 
De ID station printer. Capaciteit 330 vel per rol. 
15 sec. per print in fine mode. Firmware 
aangepast en geperfectioneerd voor het printen 
van pasfoto's. Erg mooie huidtinten en niet te 

veel contrast. Werkt uitsluitend met ID station 
media. Drivers voor Windows XP, 7 en 8.  
2 jaar garantie. 

4.440.025 
 

€     799,00  

 

Extra Eye-Fi card  

 

3.310.005 

 

€         89,- 
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Overige printers en papier Artikel nr. Prijs 

 

DNP DS-RX1 fotopapier 
1 doos papier en folie 10x15 cm 1400 prints 
2 dozen , prijs per doos 
4 dozen, prijs per doos 
20 dozen, prijs per doos 
 

 

10.440.021 

 

 

€     169,00  

€     159,00  

€     149,00  

€     139,00  
 

Mitsubishi CP-7 serie en bijbehorend 

fotopapier 

Printer CP-707DW (dubbeldekker) 

Printer CP-70DW (enkel) 

CK-D746 10x15 800 prints 

CK-D757 13x18 460 prints 

CK-D768 15x20 400 prints 
 

 

 

 

4.400.015 

4.400.014 

10.400.021 

10.400.022 

10.400.023 

 

 

 

 

€  1.495,00  

€     995,00  

€       93,00  

€     102,00  

€     108,00  

 
 

Mitsubishi CP-3800 DW en A4 fotopapier 
A4 printer  
CK3812 papier en folie 20x30 cm 220 prints 

 

4.400.007 

10.400.016 

 

€  1.650,00  

€     176,00  

Papier voor Mitsubishi CP-95/98 serie printers 

CK9046 1 doos papier en folie 10x15 cm 600 
prints 

2 dozen 

4 dozen 

10 dozen 

24 dozen 

 
 

10.400.002 
 

 

 

€      73,00  

€      72,00  

€      69,00  

€      68,00  

€      67,00  

Sony 2UPC-R154HF papier en folie 

1 doos 10x15 cm 1100 prints 

2 dozen 

3 dozen 

4 dozen 

 

10.440.007 
 

 

€     195,00  

€     189,00  

€     185,00  

€     179,00  

Papier voor HiTi Shuttle printers 

1 doos papier en folie 10x15 cm 600 prints 

 

 

10.460.010 
 

 

€     249,00  
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LED lichtproducten Artikel nr. Prijs 

 

Daglicht LED unit  
Combinatie van camera en 3 LED lampen in een 
frame. Wordt geleverd zonder camera. Geschikt 

voor montage op statief (camera statief zoals de 
Solo) en samen  met Camera-Tablet unit. Deze 
lampen worden ook gebruikt in de ID station studio. 
Dimbaar, wit daglicht. 110-220V ~. 
 

 

8.100.015 

 

 

€     269,00  
 

LED lichtgevende achterwand  
Deze LED achterwand is de perfecte achtergrond 
wanneer u een witte achtergrond nodig heeft voor 
uw pasfoto’s. Dimbaar dus goed af te stellen in 
combinatie met uw camera en belichting. Wanneer u 
een lichtgrijze achtergrond wilt kunt u de LED 
achterwand gewoon uitdoen.  

12.300.100 

 

€      480  

 

LED belichting op USB 

Deze LED lichtunit werkt op USB. Ontwikkeld om samen met Webcams 
gebruikt te worden. 

 

8.100.020 

 

 

€     89,00  
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FLITS lichtproducten Artikel nr. Prijs 

 

Multiblitz Profilux 200-flitser 
Professionele flitser. Traploos instelbaar.  
2 jaar garantie op flitser (niet op lampen). 
Superieur product met zeer lange levensduur. 

 

6.280.017 

 

 

€     499,00  
 

Multiblitz flitsbol 25 cm 

Ideaal voor pasfoto’s. Diffuus licht, veel minder 
schaduw en hotspots met deze compacte flitsbol. 
Goede lichtspreiding, geen verstoring witbalans.  

 

6.280.018 

 

 

€  197,00  
 

Multiblitz Comstu Compact Plus flitser  
Instapmodel. Mooi compact en Multiblitz kwaliteit!  
Professionele flitser, traploos instelbaar 

 

6.280.022 

 

 

€  359,00  

 

Multiblitz statief 

Statief voor de Multiblitz flitsers. 

9.280.010 
 

€   89,00  

 

Multiblitz reistas 

Degelijke reistas voor de flitsers, statieven, snoeren 
e.d.  

9.280.009 
 

€   96,00  

 

Wand arm 
Verstelbare wand arm in lengte en hoogte. Voor 

flitsers en camera’s.  

6.280.012 
 

€  189,00  

 

Plafond bevestiging 
MA 099 Verlengbaar montagesysteem om 
flitsers aan plafond te monteren.  

6.280.019 
 

€   69,00  

 

FF 3856 Railklem met 5/8 aansluiting 

 

6.280.020 

 

€   34,50  

 

Synchroon kabel 
 
 
 

6.280.027 

 

€   39,00  

 

Radio set zender-ontvanger  
Setje om draadloos uw externe flitsers te 

ontsteken. Betrouwbaar en instelbaar om 
conflicten in de ether te voorkomen. 
 

9.260.104 €   81,00  

 

Flits blokje 
Om flitskabel aan te sluiten op de camera. Wordt op de 
hot-shoe gemonteerd.  
 

9.240.008 

 

€     9,90  

 

Flits set 
2 Mulitblitz Comstu Compact plus flitsers + 2 Multiblitz 
flits bollen  + 2 statieven 
 
 
 
 
 

 

6.280.122 

 

 

€ 1.199,00  
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Accessoires Artikel nr. Prijs 

 

Pasfoto kruk 
De enig echte pasfoto kruk. In hoogte verstelbaar met 
gasveer. 
 

 

9.280.007 

 

 

€     199,00  
 

 

Achterwand met ophang-strips 
Kleur : 20% grijs of wit. 
 
 

 

9.260.004 

 

 

€       69,00  
 

Achterwand met ophang-strips en statief en houder 9.280.013 

 

€      149,00  

 

Cambo solo statief 
Het beste statief voor een pasfotostudio. Op wieltjes. 

 

9.260.002 

 

 

€      339,00  

 

Manfrotto 222 joystick  
Een joystick wordt gebruikt om de camera precies te richten 
in plaats van het statief te moeten veranderen. Eenvoudig en 

snel, ideaal bij het maken van pasfoto’s.  

9.250.001 
 

€      129,00  

 

Pasfoto tang  

Om de pasfoto snel en perfect op maat uit te 

knippen. Standaard maat is 35x45mm. Andere maten 
op aanvraag. 

9.240.003 
 

€      149,00  

 

USB interface   
Met deze interface kunt u vanuit de Photomatic 
software externe apparaten bedienen, zoals het 
elektrische statief, LED lampen, LED achterwand en 
andere apparatuur op 220V~. 

7.300.003 
 

€      179,00  

 

USB kabel verlengsysteem. 
USB kabels kunnen max. 5 meter zijn. Om grotere afstanden te 
overbruggen is een verlengsysteem nodig. Dit 

is de enige die 100% betrouwbaar werkt voor 
printers en camera’s. Ook voor snelle USB 
apparaten. 

1.320.105 
 

€      399,00  

 

Losse camerabeugel voor DPS pasfotocamera 
De DPS pasfotocamera zonder Canon EOS 1100d. 
Dus de stalen grip met 5m kabel-set en camera AC 
adapter en draadontspanner. 
 

12.200.001 

 

€     335,00  

 

Losse ontspanknop voor camerabeugel  7.300.011 

 

€         9,50  

 

Losse USB adapter voor draadontspanner  

Om een draadontspanner op een PC aan te sluiten. 

7.960.001 

 

€       29,00  

 

Losse draadontspanner  
Lengte 5 meter. Op verzoek tot een lengte van 100m. 

7.300.002 

 

€       49,00  
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Complete pasfotostudio’s 
Wanneer u niet alleen een pasfoto systeem nodig heeft maar ook een camera en belichting en misschien 
zelfs wel een krukje heeft DPS complete pasfoto studio's voor u uitgewerkt.  

Daarbij zijn we uitgegaan van een aantal belangrijke aspecten zoals beschikbare ruimte, budget, 
ervaring van personeel die de pasfoto’s gaan maken en de ruimte waar de pasfoto’s gemaakt gaan 
worden. 

 

We hebben een onderscheid gemaakt in studio’s met LED licht en studio’s met FLITS licht. LED studio’s 
zijn compact en hebben maar weinig vloeroppervlakte nodig. LED studio’s vereisen echter wel aandacht 
voor omgevingslicht zoals licht van buiten en plafond. FLITS studio’s hebben wat meer ruimte nodig 
maar geven een heel constant resultaat en kunnen overal geplaatst worden. 

 

Daarnaast is er een keuze om te fotograferen vanuit de hand of met de camera gemonteerd op een 
statief. Als u vanuit de hand wilt werken is de draadloze optie van de ID station een perfecte 
mogelijkheid. Wilt u zo snel mogelijk werken is het een USB kabel tussen camera en pasfotosysteem de 
beste keuze. Dit is snel en erg bedrijfszeker. 

 

De gewenste kleur van de achtergrond is ook van belang. In Nederland en veel andere Europese landen 

wordt meestal een lichtgrijze achtergrond gebruikt. Andere landen zoals België, USA, Canada en 
Australië eisen een heel lichte tot vrijwel witte achtergrond.  

 

Omgevingslicht 
Bij een studio met LED lampen wordt het LED licht gebruikt om het gezicht van de klant uit te lichten.  

Maar dit licht is niet bedoeld als oplossing van al het licht in de pasfotostudio. Dat wil zeggen dat licht in 
het plafond, van spotjes en eventueel van buiten niet verdrongen wordt door de LED lampen. U zult er 
dus voor moeten zorgen dat het omgevingslicht ook constant is. Als dat niet mogelijk is kunt u beter 
kiezen voor flitslicht!  
Om licht-invloeden van buitenaf af te schermen kunt u optioneel gebruik maken van het "hokje". Om 
een witte achtergrond te realiseren kunt u de LED achterwand gebruiken. Beide zijn ook te combineren, 
dus in het hokje kunt u de LED achtergrond ook gebruiken. 
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Optie 1. Complete studio met LED licht : Photomatic + LED   

 

De Photomatic Studio LED is een compleet pasfotosysteem inclusief LED belichting, 
achtergrond, krukje, pasfotosysteem en tang. Kortom alles om direct te kunnen 
beginnen. Dankzij het gebruik van LED belichting is deze opstelling zeer compact en 
flexibel. Geschikt voor vele winkelinrichtingen en dankzij de Photomatic werkwijze 
uitermate geschikt voor winkels waarbij personeel weinig ervaring heeft met pasfoto´s 
maken.  

De camera zit in een frame samen met een touch 

screen tablet met de Photomatic software. Camera 
en tablet staan op een statief. De 3 LED lampen zijn 
gemonteerd op het frame rond de camera zodanig 
dat het gezicht van de klant perfect is uitgelicht. 
Bekabeling voor camera 
en tablet e.d. is netjes 
afgewerkt en in een 
mantel verwerkt. Deze 
loopt langs het statief naar 
een stopcontact in de 
buurt. De printer kan daar 
vlakbij worden geplaatst, 

maar de printer kan ook 
veel verder weg geplaatst 
worden, bijvoorbeeld 
achter de kassa m.b.v. het 
USB verlengsysteem. Als 
achtergrond wordt 
standaard een lichtgrijze 
achtergrond genomen. Bij 
de Photomatic Studio LED 

zit een krukje en een pasfototang voor 35x45 mm.  
 

 Kant-en-klaar systeem. Stekker in stopcontact en u 

kunt aan de slag.  
 Touch screen bediening 
 Oppervlakte slechts 1,5 tot 2 m2 
 Flexibele opstelling : plaats de printer waar u maar 

wilt. 
 Automatische opmaak van pasfoto's voor elk land 
 ICAO kwaliteitscontrole controleert de pasfoto voor het 

afdrukken 
 LED belichting bestuurd vanuit de software. 

Automatisch aan/uit en dimbaar 
 Eenvoudig printen, E-mailen of opslaan van pasfoto's 

voor alle mogelijke toepassingen. 
 

Overzicht alle artikelen in de Photomatic Studio LED    
ID station, standaard                          12.500.200    
Camera+Tablet unit                                                       8.100.010 
3 LED lampen gemonteerd in frame                         8.100.015 
Cambo solo statief     9.260.002                          
Manfrotto joystick                                                          9.250.001 
Achterwand 20% grijs met ophangstrips              9.260.004                            
Pasfotokruk                 9.280.007                        

Pasfototang                 9.240.003                         
          
Prijsindicatie totale opstelling 
           
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
€1.499,00  
€   699,00 
€   269,00 
€   339,00 
€   129,00 

€     69,00 
€   199,00 
€   149,00 

 
€ 3.350,- 
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Optie 2. Complete studio met LED licht  : ID station studio 

ID station studio                                                         12.500.250  € 3.299,00  

  

De ID station studio is een ideale oplossing om in een kleine 
ruimte perfecte pasfoto's te maken. Het systeem bestaat uit 
een ID station, het meubel op wieltjes, de Canon EOS 1100d 

camera en 3 daglicht lampen. De ID station studio is 
ontworpen om in een kleine ruimte zonder flitsers perfecte 
pasfoto's te maken. Heel bedrijfszeker want alles is netjes 
ingebouwd en afgemonteerd. Het meubel is compact, elegant 
en verrijdbaar dankzij de zwenkwielen.   
    
1m2 vloeroppervlakte is voldoende!   
   
       
Afm.              1270x470x430mm   (h x d x b)  
    

Lampen 3 daglicht LED lampen 5200K met diffusors. 
Aan/uit schakelaar. Met dimmer. 
     

Camera Canon EOS 1100d + power adapter. Camera 
is gemonteerd in het meubel, kabels zijn 
netjes weggewerkt. Speciale montage om 
camera te kunnen positioneren. Live view op 
het beeldscherm. Camera wordt bestuurd via 
software.    

   
Software  ID station Photomatic software versie 6  
     

Computer Dell Windows 8 tablet 11" touch screen 
display dual core processor   
   

Printer             ID station dye-sub printer   
  15 seconds per print 4x6" (10x15cm)  
  330 prints per rol. 300 dpi   
   
             2 jaar garantie!      
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Optie 3. Complete studio met LED licht : PhotoStudio Compact  

 

PhotoStudio Compact                                                          12.300.002                   € 4.999,00 

 

De PhotoStudio Compact is een kant en klare oplossing om 
pasfoto's te maken. Het product is ontwikkeld om zo weinig 

mogelijk ruimte in te nemen en toch kwalitatief uitstekende 
pasfoto's mee te kunnen maken. Bovendien is de PhotoStudio 
Compact zeer gebruikersvriendelijk. De PhotoStudio Compact 
bestaat uit een elegant meubel op wieltjes. In het meubel zijn 
printer en de elektrische lift voor de camera unit gemonteerd. De 
camera unit bestaat uit 3 LED lampen met elk 9 high power 
LED's en natuurlijk de camera, een Canon EOS 1100d. Op het 
werkblad van het meubel is een touch screen beeldscherm 
gemonteerd waarmee u het systeem bedient. De PC zit 
ingebouwd in deze touch screen unit.    
     
        

 Kant-en-klaar systeem. Stekker in stopcontact en u kunt 
aan de slag.  

 Touch screen bediening    
  

 Oppervlakte slechts 1 m2   
  

 Automatische opmaak van pasfoto's voor elk land
  

 ICAO kwaliteitscontrole controleert de pasfoto voor het 
afdrukken  

 LED belichting bestuurd vanuit de software. Automatisch aan/uit en dimbaar  

 Camera hoger en lager bewegen via elektrische lift die door de software wordt aangestuurd. 
 Eenvoudig printen, E-mailen of opslaan van pasfoto's voor alle mogelijke toepassingen.  
 Alles is perfect ingebouwd: geen kabel-gedoe    
 Diefstal en vandalisme bestendig    

    
        

Specificaties        
Meubel afmetingen       
               deur met slot       
    4 zwenkwieltjes       

Camera   ingebouwd in behuizing samen met LED lampen   
    Canon EOS 1100D        
    Wordt volledig bestuurt en gecontroleerd door de software  
    Live beeld op scherm       
    Zeer eenvoudige bediening: klik op maakfoto knop om foto te maken
    
Printer   ID station printer. Dye sublimation techniek.   
   
    10x15 cm papierformaat, resolutie 300dpi      
    15 seconden per print. 330 prints op rol.       
Software Photomatic 6       

PC    Dell 21" AIO touch screen computer       
    Windows 8, DvD, WiFi, Bluetooth en UTP        
    4Gb RAM en een snelle i3 processor       
 

Overzicht alle artikelen in deze pasfoto studio       
Photo studio compact      8.240.011   € 4999,00  
Pasfotokruk       9.280.007   € 199,00  
Pasfototang       9.240.003   € 149,00  
Achterwand 20% grijs met ophangstrips    9.260.004   € 69,00  
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Optie 4 : Complete studio met FLITS licht : Draadloos   

 

Benodigde oppervlakte : ongeveer 2 m2 

Type achterwand         : LED achterwand. 

Kleur achtergrond        : licht tot zeer licht tot wit. Geen grijze achtergrond mogelijk! 

Camera                       : meerdere modellen zijn geschikt.  

                                    Voorkeur voor camera met vaste lens 50mm.  

Camera verbinding       : draadloos (camera moet SD kaart slot hebben) 

Belichting                    : flits op/in camera. Geen externe flitsers nodig. 

Statief                         : Nee. Camera in de hand. 

Pasfotosysteem            : ID station Basic, ID station of ID station Pro 

 

U fotografeert uit de hand met de camera in 
normale stand (dus niet in portret-stand). Als 
belichting gebruikt u de interne flitser van de 
camera. Optioneel kunt u een TTL-flitser op de 
camera gebruiken. De klant zit op de kruk. Als 
achterwand wordt de LED achterwand gebruikt, 

ingesteld op ca. 50%. Hiermee wordt een lichte 
tot witte egale achtergrondkleur gerealiseerd en 
tevens wordt de slagschaduw van de flitser 
weggewerkt. De kruk staat vrij dicht op de 
achterwand! U maakt de foto’s op ca. 160-190cm 
afstand. De camera staat in manuele mode (f/5.6 
en 1/125), ISO 200, witbalans op daglicht, 
metering-mode op partial. Interne flitser 
standaard lichtsterkte. Een camera met een vaste 
50mm lens heeft de voorkeur. 

 
 
 

 

Een compacte opstelling met heel weinig kosten 
voor inrichting, externe belichting en accessoires! 
Constante kwaliteit door gebruik flitslicht. Let wel 
op bij klanten met een bril of glimmende huid. 
 
Wanneer u externe flitsers wilt gebruiken: zie 
optie 6. 

 
 
 

 

 

 

Overzicht alle artikelen in deze opstelling   

  
ID station BASIC (of standard of Pro)                                      12.500.300   
Camera, bv. Canon EOS 1100d met 50mm lens   8.240.011                     
Pasfoto kruk                            9.280.007                       

Pasfoto tang                            9.240.003                        
LED achterwand ( 100 x 80 ) 100% wit dimbaar               12.300.100 
         

Prijsindicatie totale opstelling  

 

 
 

€    999,00  
€    369,00  
€    199,00 
€    149,00 
€    480,00 
 

€ 2.196,00  
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Optie 5. Complete studio met FLITS licht : Photomatic + FLITS   

 

Benodigde oppervlakte : vanaf 4 m2 

Type achterwand         : LED achterwand of lichtgrijs achtergrond vel 

Kleur achtergrond        : Grijs tot licht grijs als u het achtergrond vel kiest of                         

                                    lichtgrijs tot licht tot bijna wit als u het LED  

                                     achtergrondpaneel gebruikt. 

Camera                       : Canon EOS 1100d met standaard lens in frame met tablet 

Camera verbinding       : USB kabel naar tablet. Photomatic mode. 

Belichting                    : Twee externe flitsers. Radio aansturing of flitskabel. 

Statief                         : Ja. Cambo solo statief of ID station meubel als statief. 

Pasfotosysteem            : ID station Basic, ID station of PRO 

 
De camera is gemonteerd in een frame samen met de tablet. . Het frame met camera+tablet wordt op een 
statief geplaatst. De camera zelf wordt NIET bediend. Het maken van foto’s gebeurt via het touch screen 
scherm. Op het scherm ziet een live-view beeld en een knop maak foto. Elke foto wordt gemaakt met exact 
dezelfde instellingen en gebruikers kunnen dit niet zomaar wijzigen. Ideaal dus voor winkels met personeel 
die niet veel ervaring heeft. Dit wordt de Photomatic mode genoemd. Het instellen van licht en camera 
wordt eenmalig gedaan (met een tool) waarna die instellingen worden opgeslagen in de software. 
De klant zit op een kruk ca. 60 cm vanaf de achterwand. Als achtergrond wordt een lichtgrijs vel gebruikt. 
Hiermee maakt u pasfoto’s voor Nederland en andere landen die een lichtgrijze achtergrond eisen. 
Wanneer u ook pasfoto’s wilt maken voor landen met een heel lichte achtergrond zoals USA, België en 
Canada etc kunt u het beste de LED achtergrond gebruiken. Uitgeschakeld geeft dit een lichtgrijze 
achtergrond, ingeschakeld op 70% geeft dit een lichte achtergrond.  
Links en rechts van het statief staan de externe flitsers op statief of gemonteerd aan plafond of muur. We 
adviseren flitsbollen op de flitsers om hotspots en reflecties te voorkomen. De flitsers worden aangestuurd 
door een radio-zender op de camera of via een flitskabel die ingebouwd is in bekabeling van het frame met 
tablet en camera.  
De printer staat in de buurt van de studio, binnen enkele meters van het statief. Optioneel kan de printer 
veel verder weg geplaatst worden (achter de kassa bijvoorbeeld) door gebruik te maken van het USB 
verlengsysteem. 
 
Een professionele opstelling voor het maken van perfecte pasfoto’s zelfs al heeft het personeel vrijwel geen 
kennis en ervaring met het maken van pasfoto’s.   
 

 

Overzicht artikelen in deze opstelling   

  
ID station standaard (of PRO)                                                  12.500.200   
Canon EOS 1100d + frame + kabelset                              8.100.010    
Statief                                                                                     9.260.002 

Pasfoto kruk                            9.280.007                       
Pasfoto tang                            9.240.003  
Flitsers + bollen                                                                        6.280.122 
Achtergrondvel grijs + ophang trips                                            9.260.004 
 
 
Prijsindicatie totale opstelling 
 
       
 

Optionele accessoires    
Led achterwand ( 100 x 80 ) 100% witte achtergrond 12.300.100 

 
 

€ 1.499,00  
€    699,00  
€    339,00 
€    199,00 
€    149,00 
€ 1.199,00 
€     69,00 

 
 

€ 4.000,00 
 
 
 
 

€    480,0 
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Optie 6.  Complete studio met FLITS licht : DPS Studio Pro   

 

Benodigde oppervlakte : vanaf 4 m2 

Type achterwand         : LED achterwand of lichtgrijs achtergrond vel 

Kleur achtergrond        : Grijs tot licht grijs tot licht tot bijna wit! 

Camera                       : Canon EOS 1100d met standaard lens  

Camera verbinding       : USB kabel naar ID station. Photomatic mode. 

Belichting                    : Twee externe flitsers. Radio aansturing of flitskabel. 

Statief                         : Nee, u fotografeert uit de hand.  

Pasfotosysteem            : ID station of ID station Pro 

 

U fotografeert draadloos vanuit de hand. Voor 
maximale snelheid kan de camera ook met een kabel 
op de ID station aangesloten. Meestal wordt de 

camera dan op het statief gezet, maar dat hoeft niet. 
De klant zit op een kruk ca. 60 cm vanaf de 
achterwand. Als achtergrond wordt een lichtgrijs vel 
gebruikt. Hiermee maakt u pasfoto’s voor. Nederland 
en andere landen die een lichtgrijze achtergrond 
eisen. Wanneer u ook pasfoto’s wilt maken voor 
landen met een heel lichte achtergrond zoals USA, 
België en Canada etc kunt u het beste de LED 
achtergrond gebruiken. Uitgeschakeld geeft dit een 
lichtgrijze achtergrond, ingeschakeld op 70% geeft dit 
een lichte achtergrond.  

Links en rechts van het statief staan de externe 
flitsers op statief of gemonteerd aan plafond of muur. 
We adviseren flitsbollen op de flitsers om hotspots en 
reflecties te voorkomen. De flitsers worden 
aangestuurd door een radio-zender op de camera of via een flitskabel die ingebouwd is 

in bekabeling van de camera. 
De ID station of ID station Pro staat in de buurt van de studio, binnen enkele meters 
van het statief (bekabeld) of wat verder weg geplaatst (draadloos). 
 
Een professionele opstelling voor het maken van perfecte pasfoto’s. Zeer geschikt voor 
winkels die veel pasfoto’s op een dag maken. 
Uit de hand                                     of        camera op statief 
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Overzicht artikelen in deze opstelling   

  
ID station standaard (of PRO)                                                   12.500.200 
Canon EOS 1100d                                      
radiosetje 
Pasfoto kruk                             9.280.007                       
Pasfoto tang                             9.240.003  
Flitsers + bollen                                                                        6.280.122 
Achtergrondvel grijs + ophang trips                                            9.260.004 
 

 
Prijsindicatie totale opstelling 
       
Wanneer u draadloos werkt is de opstelling ca. 500,- goedkoper omdat u dan geen 
statief, joystick en beugel+kabelset voor de camera nodig heeft. 
 

Optionele accessoires    
Led achterwand ( 100 x 80 ) 100% witte achtergrond 12.300.100 
 

 
 

€  1.499,00  
€     369,00  
 
€     199,00 

€     149,00 
€  1.199,00 
€       69,00 
 

 
Ca. 3500,- 
 
 
 
 
 

€     480,00 
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