Inkjet-printede diske kan nu på få
sekunder blive både blanke, vand- og
ridsefaste samt kopi-sikre!
Den mest populære måde at lable diske på i dag, er at printe direkte på
disken med inkjet. Det er let at se hvorfor! Inkjet giver de klareste farver og
den skarpeste tekst. Den højeste opløsning, den laveste styk-pris og det
tætteste man kommer på foto-kvalitet.
Men der stopper mulighederne ikke...

Specificationer

Accent II Disc Laminator
Accent II er verdens første disk
laminator, som gør inkjet-printede
CD/DVD både:

Laminat (klar eller med hologram)

Model

Accent II disk laminator

Laminerings-metode
Thermisk overførsel med opvarmet rulle

• Vandfaste
• Ridsefaste
• Blanke og klare
• Sikre (med valgfri hologrammer)

Inkjet lag

Accent II påfører en transparent film,
Inkjet printbar overflade
som er få mikron tynd. Resultatet er glat,
blankt og professionelt. Derfor er det nu muligt både at printe diske med
flotte farver i høj opløsning og at få et vandfast og slidstærkt resultat.

Beskyt og forstærk din disk med ClearCoat™
ClearCoat er den mest økonomiske løsning til at
beskytte og forstærke dine diske. Det lægges ovenpå
disken, klart som glas. Farver, som allerede står flot,
kommer til at fremtræde endnu klarere og mere
levende. ClearCoat er både vandfast og forebygger at
diskene bliver ridsede eller nussede. Accent II er som
“prikken-over-i’et”!

Lamineringshastighed

5,58cm per sekund

Disk formater 120mm CD eller DVD
Flere special formater (se under tilvalg)
Tilslutning

Stand-alone eller USB 1.1/2.0 ved brug med
autoloader

Dimensioner

H:205mm, B:344mm, L:364mm

Vægt

9,33 kg

Certificeringer Sikkerhed: UL, UL-C, CE
Stråling: FCC Class B
Strømforsyning
220 VAC, 1.5 A, 50/60 Hz
ClearCoat

Beskyt dit værdifulde indhold
med AuthentiCoat™
Den eksklusive AuthentiCoat laminering giver en
helt ny løsning til CD/DVD kopieringsbranchen.
Ved at anvende det nyeste indenfor holografisk
teknologi, sender denne unikke film et klart budskab
om, at dine diske er originale. Vælg mellem standard
eller specialfremstillede mønstre.

Film - 400 lamineringer pr. rulle
• ClearCoat
• AuthentiCoat(tm) standard hologram med
CD/DVD logo & teksten “Authentic”
• Specialfremstillet hologram med eget logo,
grafik og/eller tekst

Garanti

12 måneder

Tilvalg

ADL-100 High-Speed Autoloader (inkl.
hylde)
Business Adapter Kit - indeholder
skabeloner og bakker til:
• 80mm CD
• 59mm x 85mm visitkort CD
• 63mm x 80mm hockey rink CD

AuthentiCoat

Få lavet dit eget hologram
Specielle hologrammer kan laves med firmalogo, produktlogo, grafik eller tekst. Det
er næsten umuligt at kopiere disse unikke billeder. Men det bedste er nok det
eksklusive islæt, diskene får. Forestil dig et hologram med firmaets logo på alle de
diske I producerer! Der er sågar mulighed for en “usynlig blæk”, som kun kan ses
under et særligt UV-lys.

Manuel eller automatisk
For at laminere enkeltvis, placeres disken på bakken og der trykkes på “Laminate”.
Det går hurtigt - blot 7 sekunder per disk. For det hurtigste resultat, sættes den nye
ADL-100 High-Speed Autoloader sammen med Accent II. ADL-100 har en kapacitet
på op til 100 diske ad gangen. Med den dobbelte
robot-arm, kan den laminere 225 diske i timen!

Nytænkning fra en
markedsleder
Accent II Disc Laminator er endnu et eksempel
på, hvorfor Primera er den førende producent af
CD/DVD duplikerings- og printudstyr. Primera
sælges og supporteres i over 85 lande.

Accent II disk laminator med en ADL100 Autoloader
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