Specifikationer
Lamineringsteknik:
Thermotransfer med upphettad transfer rulle
Laminatfilm – 400 skivor styck:
• ClearCoat
• Standard CD design med Authorized tryckt
• AuthenticCoat hologram för företags logotyper, grafik och
text.
Lamineringshastighet:
1,5” per sekund
Godkända skivstorlekar och typer:
120mm CD och DVD skivor
Adapter kit finns för visitkorts-CD och 80mm skivor

Accent Laminator i konfiguration med Composer XL och SignaturePRO Printer.

För att laminera ett mindre antal skivor åt gången så kan man enkelt
ladda skivorna för hand och trycka på knappen. Att laminera en skiva
går snabbt - endast 10 sekunder per skiva. För att få en helt automatisk
produktion (inkl. bränning, utskrift och laminering) så kan man enkelt
koppla till en Accent till ComposerPRO, ComposerXL eller
ComposerMAX.

Snabb automatisk laddning
För snabbast möjliga laminering, köp till en
ADL-100 High-Speed autoloader till
din Accent. ADL-100 laddar och
tömmer upptill 100 skivor som
redan har bliv it brändaoch
utskrivna åt gången. Dess
unikamekanik levererar skivor
tillräckligt snabbtför att laminera
255 skivor i timmen.

Systemkrav:
Pentium III/V på 450 MHz eller bättre, 128MB RAM,
en ledig USB 1,1/2,0 port
Anslutning:
Fristående eller USB 1,1/2,0
Storlek:
364x343x187mm (LxBxD)
Vikt:
11kg
Strömförsörjning:
120 VAC @ 3 amps
220 VAC @ 1,5 amps
Garanti:
1 år
Tillbehör:
ADL-100 Autoloader
Ställ för ADL-100
Ställ för ComposerXL och ComposerPRO
Ställ för CoposerMax
Adapter-kit

Accent Laminator i konfiguration med ADL-100 autoloader.

Innovation ifrån en marknadsledare
Accent disc Laminator visar åter igen varför Primera är marknadsledande tillverkare av CD/DVD duplicering och skrivarutrustning.
Primera har försäljning och support i över 85 länder.
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Fristående eller Automatisk

Gör dina CD och DVD skivor
blanka, vattentåliga, reptåliga och
säkra!
Att skriva ut direkt på skivan med bläckstråle teknik är den mest populära
metoden att märka CD och DVD skivor. Det är enkelt att förstå varför. Bläckstråle
erbjuder absolut bästa färgutskrifterna och text på CD och DVD.

Vi presenterar Accent™
Disc Laminator

Skyddar och Förbättrar Dina
Skivor med ClearCoat™

Accent är världens första och enda laminator för CD och
DVD skivor. Med Accent så kan alla
dina skivor bli:

C l e a r Co a t ä r d e t
mest ekonomiska
sättet att skydda och
förbättra dina
s k i v o r.
Den
lamineras på skivan
klar som glas.
Färger som redan
innan såg bra ut blir
ClearCoat
ännu bättre och
klarare än vad du trodde var möjligt. ClearCoat är också
vattentåligt och skyddar skivan emot repor och smuts.

•
•
•
•
•

Vattentåliga
Reptåliga
Blanka
Säkra (med Hologram film)
Secure (with optional holographic film)
Laminat-lager (klar eller hologram)

Bäst upplösning, lägst pris per skiva och de mest fotorealistiska utskrifterna. Men
nu håller bläckstråleutskrifter på CD och DVD skivor på att bli ännu bättre.

Skydda ditt värdefulla
Material med AuthentiCoat™
Bläckstråle-lager
Utskrifts-lager

Accent lägger på ett tunt lager av härdad transparant film
som bara är ett par mikroner tjockt. Slutresultatet blir
smidigt, blankt och professionellt – det blir faktiskt mycket
bättre än vanligt screen tryck. Du har aldrig sett något
liknande!
En av de bästa sakerna med Accent är att den låter dig att
dra nytta av alla fördelarna med bläckstråle tekniken och
ändå producera tåliga och robusta skivor. Med bläckstråle –
jämfört med andra fullfärgs alternativ – så får du helt
fantastiska upplösningar med upp till 4800 dpi.
Fotokvalitet som är svårslagen. Tjock svart text. Och ett
mycket brett utbud av media istället för ett fåtal godkända
special skivor.

Vår exklusiva AuthentiCoat laminat film levererar en helt
ny och unik lösning
för dupliceringsindustrin. Med den
senaste patenterade
hologram teknologin så visar den
här filmen att dina
skivor är äkta. Både
standard och egen
AuthentiCoat
designad film finns
att välja på. Hologramfilmen har också samma egenskaper
som ClearCoat-filmen.

Skapa ditt egna Hologram
Egen designade hologrambilder kan inkludera företags eller
produktlogotyper, grafik och text. Dessa unika bilder blir
otroligt svåra att duplicera (kopiera). Vilket ger dina skivor
ett äkthets bevis som kommer att frustrera även den
skickligaste förfalskaren. Men kanske bäst av allt är den
professionella och kvalitativa design som du får på dina CD
och DVD skivor. Föreställ dig ditt företags logotyp i ett
hologram mönster på alla skivor som du producerar.

