Tekst & grafik
i høj opløsning og slidstærk kvalitet

Inscripta

termo CD/DVD printer byder på en stribe af muligheder til alle, der
duplikerer CD/DVDer.
Som en af verdens hurtigste CD printere, følger Inscripta med selv de mest krævende
produktioner. Tekst og grafik printes i farver på de fleste lakerede medier - der er
ikke behov for specielle printbare overflader.
Inscripta er bygget metal og derfor robust - parat til at indgå i en produktion på
kontoret eller i fabrikshallen. Den kan også monteres på indersiden af en fuldhøjde
drevbås i OEM autoloadere og duplikatorer.
For høj driftsikkerhed, hurtig printning og et slidstærkt resultat, skal De vælge
Inscripta!

INSCRIPTA SPECIFICATIONER

Hvis Deres musik, video, software eller data duplikation inkluderer print på CD eller DVD,
er Inscripta Thermal CD Printer alt, hvad De har brug for - til en konkurrencedygtig pris.

MODEL

Inscripta printer direkte på standard og billige medier med lak-overflade. De kan printe
den flotteste tekst, grafik og logoer, billeder i en eller to farver. Diskene bliver så flotte, at
de fremstår som seriegrafi-trykte!

Termo

Inscripta Thermal CD Printer

PRINTTEKNOLOGI
OPLØSNINGER
610 x 305 dpi

MEDIETYPER

Inscripta er førende på flere områder:

Standard lakerede CD og DVD diske; kan også bruge
fortrykte media

PRINTOPLØSNING OG -HASTIGHED

FARVEBÅND

Med 610 x 305 dpi, har Inscripta markedets højeste opløsning indenfor termoprint.
Hurtigt går det også - blot 5-10 sekunder pr. disk (i monochrome print mode og afhængigt
af print-området). Inscripta følger med næsten enhver høj-volume produktionsopgave!

BÅNDKAPACITET

HOLDBARE RESULTATER

Monochrome: Sort, citrongul, orange, rød, vinrød,
lysegrøn, skovgrøn, kongeblå, midnatsblå, violet, brun,
hvid, cyan, magenta, gul
2-Farvet: Rød/sort, blå/sort, grøn/sort
Monochrome: min. 720 print; maks 1.000-1.200
2-Farvet: 350 print

BÅNDSPARER

Primera benytter en ny slags farve, som kan påføres næsten enhver slags overflade (inkl.
screen- og spin-coatede diske). Farven er også særdeles ridsefast, så De ikke behøver at
bekymre dem om, hvordan disken senere håndteres. Printprisen pr. medie er tilmed lav i
sammenligning med andre printmetoder.

Inkluderet; sparer op til 30% båndforbrug (kun monochrome)

HURTIGT OG NEMT AT SKIFTE BÅND

TILSLUTNING

PRINTHASTIGHED
5-10 sek./linie, afhængigt af dækningsprocenten

OPERATIVSYSTEM
Leveres med drivere til WindowsXP/2000
Centronics-type parallel

Inscripta passer perfekt ind i produktionsmiljøer med sit robuste ydre, hurtige produktion
- og så er det let at skifte farvebånd. Endnu lettere er det med en ekstra cartridge (ekstraudstyr), hvormed det næste bånd kan forberedes til et „hot-swap“.

MINIMUM SYSTEMKRAV
Pentium III eller større, 16MB RAM, 100MB ledig
harddisk plads

KONTROL INTERFACE

OEM INTERN MONTERING

TTL level signal for printning igang, skuffe åben/lukket
mv.; 6-pins DIN

Inscripta er også oplagt til OEM integration med autoloadere og kopieringssystemer.
Printerens yderkasse kan fjernes, så den passer ind i en standard bås. Printet sker
udelukkende inde i printeren, så CD-bakken er ikke i vejen for opsamlingsmekanismen
under udskriften. Et TTL-level interface styrer ind/ud og andre printerfunktioner.

LABEL SOFTWARE
SureThing CD Labeler (Primera udgave) til Windows
XP/2000

MAKS PRINTBREDDE
114mm

STRØMFORSYNING

FULD SUPPORT TIL WINDOWS® BRUGERE

220 VAC, 50/60 Hz, 60 watt

Printeren leveres med labeldesign-programmet SureThing Primera Edition. Der er professionelt designede baggrunde, standarder og et udvalg af figurer og billeder. Dermed kan De
hurtigt og nemt designe professionelle labels, som matcher Deres virksomhed eller organisation.

CERTIFICERINGER
Sikkerhed: TUV-GS, cTUVus
Stråling: FCC Class B, CE

VÆGT
4,26 kg

DIMENSIONER
H:97mm, B:152mm, D:327mm

Tusch og klisterlabels ser uprofessionelle ud
og kan ødelægge både medie og CD-ROM
drev.

Inscripta skaber imponerende resultater
med tekst i høj opløsning og flotte farver.

GARANTI
12 måneder
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