Tekniska specifikationer
Modell:

ComposerPro Optical Disc Duplicator

Konfigurationer:

CD-R System
Två 52x CD-R brännare, Sonic PrimoDVD™ mjukvara
CD-R/DVD±R
Två Pioneer DVR-107 brännare Sonic PrimoDVD™ mjukvara.

Skrivare alternativ:

Signature IV CD Color printer, Signatur Z6 CD Color printer eller Inscripta Thermal CD Printer från Primera Technology

Dator:

Pentium® IVpå 1 GHz eller bättre, 1 GB RAM, en ledig Firewire port, en ledig USB-port, en ledig pararellport

Kapacitet:

100st skivor

Kompatibla format:

CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD, MP3 till CD-Audio, och de allra flesta standard format.
DVD: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD+RW

Operativsystem:

Windows 2000/XP

Anslutningar:

Robotik – Seriell
Skrivare – USB
CD/DVD brännare – FireWire IEEE1395

Strömförsörjning:

100-240 VAC, 50/60Hz, 85 watt

Vikt:

6,35kg

Storlek:

422x328x257mm (BxHxD)

Certifieringar:

Säkerhet: UL, UL-C, CE

Övrigt:

FCC Class B, CE

Garanti:

1 års inskicksgaranti

Skrivar alternativ:

Signature Z6 CD Color Printer

Signature IV CD Color Printer

ComposerPRO kommer ifrån Primera Technology en
marknadsledande tillverkare av CD/DVD produktion och
duplikation. Primera Technology finns representerat över
hela världen i över 80 länder.
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Fon: +49 (0)611 - 92777-0
Fax: +49 (0)611 - 92777-50
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E-mail: sales@primeraeurope.de

Inscripta Thermal CD Printer

Two Carlson Parkway North
Plymouth, MN 55447-4446 U.S.A.
(800) 797-2772 (U.S.A. and Canada only)
(763) 475-6676 FAX: (763) 475-6677
Internet: www.primera.com
E-mail: sales@primera.com
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Producera Stora Volymer skivor
till en Låg Kostnad!
Om du behöver producera många CD eller DVD skivor så passar nya ComposerPRO
ifrån Primera Technology dig. Den erbjuder funktioner, prestanda och driftsäkerhet som
har gjort Primera ledande inom skrivbords CD/DVD duplikation och CD/DVD utskrift.
Dess kapacitet på 100st skivor och dubbla CD- eller DVD-brännare låter dig producera
upp till 60 skivor i timmen – på ditt skrivbord. Lägg till en Primera CD skrivare så
kommer du att kunna skriva ut direkt på skivan och få ett mycket professionellt resultat.

Lätt att använda och
driftsäker
ComposerPRO är baserad på samma enkla, driftsäkra och
användarvänliga mekanik som Primeras storsäljare Primera
Composer Optical Disc duplicator. När den väl är startad så
jobbar ComposerPRO helt automatiskt och kräver ingen
övervakning. Placera helt enkelt 100 tomma skivor i stapeln så
kommer systemet att automatiskt att flytta skivorna till
brännarna och sedan vidare till skrivaren för att till sist lägga
dem i stapeln för färdiga skivor.

Kontroll på robotiken
Skivorna transporteras till
CD- eller Dvd-brännarna
och/eller skrivaren av
systemets avancerade robot
arm. Den här precisions
mekaniken plockar upp
varje skiva för sig och lägger
den i brännaren eller
skrivaren med en ackuratess
på mindre än 1,5mm vilket
talar för en driftsäker
produktion.

Professionell mjukvara
ComposerPRO
le verer as med en
användar vänlig
duplicerings
mjukvara för CD
och DVD duplicering.

Olika utskriftsmöjligheter
Skriv ut text, grafik, logotyper, fotografier och
mycket annat direkt på ytan på skivan
med en Primera bläckstråle eller
thermotransfer printer (ingår ej).
Utskriften och
bränningen sker
samtidigt för att ge
en så snabb
produktion som
möjligt. Du kommer
snabbt att kunna
producera skivor som inte bara är
perfekta digitala kopior utan som
också ser ut att vara professionellt
tryckta med silkes tryck.
Välj mellan Signature IV eller Signatur Z6 bläckstråleskrivare
med upp till 4800 dpi färgutskrift. Eller om du föredrar
thermotransfer tryck så finns Primera Inscripta Thermal CD
Printer. Inscripta skriver en eller två färgers text och grafik
som är både vattentålig och tålig för repor.

Pioneer DVD±R/CD-RW
brännare
I ComposerPRO DVD
så sitter den senaste
tekniken ifrån Pioneer
som gör det möjligt att
bränna både CD-R skivor och DVD+/-R i samma enhet. Så
med DVD versionen så kommer man inte att sakna något.

Pris/prestanda
Det spelare ingen roll vad du behöver duplicera – mjukvara,
ljud, musik, video, data, fotografier, presentationer och mycket
a n n a t – C o m p o s e r P RO ä r d i t t p r o f e s s i o n e l l a
produktionssystem designat för stora volymer till ett mycket
bra pris. !

