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Profesionální publikování disků v
novém, eXtra-odolném provedení!
Primera duplikátory DVD/CD disků jsou nejvíce prodávaná zařízení
pro publikaci disků na světě. Důvod není třeba dlouze hledat. Žádný
jiný výrobce publikačních strojů na CD/DVD nezískal tolik ocenění,
neposkytuje takový výkon a spolehlivost ani cenovou výhodnost.
Nyní, jsou všechny tyto atributy obsaženy v nové, “eXtra odolné”
verzi, která byla navržena zejména pro širší rozsah aplikací a
prostředí.

Představení
duplikátoru Disc PublisherXR
Stejně jako Primera Disc Publisher II, Disc Publisher XR automatizuje
procesy vypalávní a přímého tisku na CD/DVD až 50-ti disků v dávce.
Nicméně Disc Publisher XR nabízí mnohem více:
• Uzamykatelný mechanizmus všech vnitřních částí byl navržen pro
použití v kritických prostředích jako jsou archivace a zálohování dat,
fotoprodukce, stahování videa a hudby, zdravotní zařízení, školy,
sbory, společenské události, vernisáže a další...
• Spotřební materiál a dokončené disky jsou perfektně přístupné z
přední strany stroje, kvůli snadné ovladatelnosti a plnění.
• Celý skeleton duplikátoru DiscPublisher XR je vyroben z vysoce
kvalitní oceli a je tak předurčen k nasazení v náročných podmínkách.
• Integrované modré osvětlení umožňuje sledovat procesy uvnitř
duplikátoru i přes tónovaný přední kryt.
• Pouze 196mm vysoký, Disc Publisher XR lze perfektně umístit na
stůl, pult nebo polici.
• S volitelným rack mount kitem lze DiscPublisher XR umístit do
standardního 19" 4U racku.

Pokročilý Software
K Disc Publisheru XR je možno připojit na funkce bohatý vypalovací a
tiskový software od Sonic® software, světového leadera ve vývoji
DVD/CD vypalovacích softwarů.
Publikujte a duplikujte disky jednoduše: spusťte Windows® PC
nebo Mac®, speciﬁkujte počet požadovaných disků a stiskněte „GO”!
Vrátíte se později a máte až 50 perfektně vypálených a ve skvělých
barvách potištěných disků – vytvořených automaticky bez nutnosti
stálé obsluhy.

Do racku, nebo „jen tak“ na sebe
Kromě volitelného rackmount kitu, lze Disc Publishery
XR díky jejich robustnímu
provedení vyskládat i na sebe.
Toto řešení je zejména šetrné k
pracovnímu prostoru na stole,
či kdekoli jinde, kam je umístěn. Zvyšuje tak produktivitu Vaší společnosti.
Dva stroje mohou být rovněž připojeny k jedinému PC.
Pro obsluhu z jiných softwarových aplikací mohou programátoři, díky
PTDevSuite™ balíku, jednoduše integrovat duplikátor Publisher XR
do stávajících aplikací, nebo vyvinout své vlastní na míru.
Toto kompletní API pro Windows XP/2000
poskytuje plnou kontrolu nad vypalováním,
tiskem a ovládáním robotických funkcí.
Balík PTDevSuite je pro vývojáře plně zdarma
- stačí se jen zaregistrovat.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Disková kapacita:
25-disků výstup/vstup, nebo 50-disků v Kiosk módu
Vypalovací rychlosti: CD-R 48x, CD-RW 24x,
DVD+/-R 16x, DVD-RW 4x, DVD+RW 8x, DL DVD+/-R 6x,
BD-R/BD-RE (Blu-Ray) disky 2x
Počet mechanik:

1x PLEXTOR® 716A DVD+/-R Dual Layer
nebo 1x PIONNER® BDR-101A Blu-Ray/DVD (50GB)

Metoda tisku a rozlišení:
Inkoust, až 4800 dpi
Ink. cartridge::
CMY a černá monochrom K
Barevná škála:
PrimaColor ICC-vyhovující proﬁl
Typy médií:
CD a DVD s potisknutelnou „printable“ vrstvou,
včetně DVD-R/DL, DVD+R/DL, v XR-Blu verzi také BD (Blu-Ray)
Nároky na systém: PC – Pentium® IV procesor s 1.2 GHz nebo vyšší, 512MB RAM,
USB 2.0 port, NTFS souborový systém
Mac® – 700 MHz PowerPC® G4 procesor nebo vyšší, OS X v10.2
nebo vyšší, 256MB RAM, USB 2.0 port
Interní napájení:
Vstupní napájení:

12V DC, 5A
100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 W

Bezpečnostní třídy: UL, UL-C, CE
Váha:
Rozměry:
Připojitelnost:
Volitelně:

11.3 kg
432mmŠ x 196mmV x 423mmH
USB 2.0
Kiosk Adapter Kit
Rack Mount Adapter Kit (4U, 19"Š)
Rozšířená záruka - 2., 3. rok
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