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Duplikujte až 15
disků najednou!
• jednoduchá obsluha
• bez použití PC
• profesionální řada mechanik
• hliníkové provedení
• nejnižší chybovost
• podporuje LightScribe značení

Kopírujte CD, DVD rychle a jednoduše
Nový duplikátor DUP od PRIMERY kopíruje až 15
CD nebo DVD najednou nejvyšší možnou rychlostí.
Jsou podporovány všechny formáty zahrnující
CD-R, DVD-R, DVD+R včetně DVD±R Dual Layer.
Jednoduchá obsluha - jednoduché používání
Jednoduše umístíte disk do první mechaniky,
vložíte patnáct prázdných disků a zvolíte AUTO
COPY. Za několik minut získáte perfektně
zkopírovaná data, hudbu, video.* Vestavěný
320 GB harddisk Vám umožní ukládat data pro
pozdější kopírování.
Široké využití
Věžové duplikátory jsou oproti “all-in-one“
duplikátorům Disc Publisher SE a Disc Publisher Pro
Xi dobře použitelné tam, kde jsou vyžadovány velké
počty kopií ve velmi krátkém čase: školy, státní
správa, organizace, festivaly, koncerty atd.

Volitelně manuální nebo automatický potisk
Použijte jednu z tiskáren PRIMERA tisknoucích
přímo na CD/DVD. Pro malonákladovou
jedno-barevnou/plněbarevnou manuální produkci
si vyberte SIGNATURE® Z1. Pro vetší objemy,
plnobarevný a automatizovaný potisk si můžete
vybrat z řady Disc Publisher SE AutoPrinter (20ks)
nebo Disc Piblisher Pro Xi AutoPrinter (100ks).
Spolehlivost a dlouhá životnost
DUP-15/DUP-11/DUP-07 má jedinečné hliníkové
provedení vč. konstrukce, zatímco konkurenc
používá obyčejné ocelové skříně. Hliník je sice
dražší, ale je mnohem účinnější při odvádění tepla.
Tento důležitý rozdíl umožňuje nabídnout delší
životnost mechanik a dalších vnitřních součástí
duplikátoru.
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Technické specifikace
mechaniky:

1x CD/DVD-ROM

15x DVD±R/RW CD-R/RW (DUP-15)
11x DVD±R/RW CD-R/RW (DUP-11)
7x DVD±R/RW CD-R/RW (DUP-07)
rychlosti mechanik: 48x CD-R, 16x DVD±R,
8x DVD+R DL, 2x BD-R (SL/DL)
harddisk:

320 GB

systémové
požadavky:

samostatný systém; nevyžaduje PC

napájení:

110VAC/220VAC možnost přepnutí

rozměry:

DUP-07
H: 468 mm, B: 188 mm, D: 527 mm
DUP-11
H: 660 mm, B: 188 mm, D: 527 mm
DUP-15
H: 839 mm, B: 188 mm, D: 527 mm

váha:

DUP-07
14,5 kg

DUP-11
20,4 kg

energetické
normy:

UL, CE, FCC Class B

záruka:

24 měsíců

DUP-15
25 kg
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