Disc Publisher II
Kapacitet
Disc Publisher II kan bränna och skriva ut upp till
25 skivor som standard och upp till 50 skivor med
“kiosk mode” där de färdiga skivorna placeras i
mitten. För duplikation av 50 skivor åt gången så
finns Kiosk kit (se bilden till höger) som tillbehör.

Disc Publisher II är designad för att producerar (kopiera och skriva
ut) skivor för ljud, musik, mjukvara, video, data och mycket annat.
Nedan listas en del exempel:
Musikartister
Videofotografer
Produktionsbolag
Mindre filmbolag
Skolor och universitet
Reklambyråer
Programmerare / utvecklare
Radiostationer
TV-stationer
Sjukhus
Fotografer

TEKNISK SPECIFICATION
Modeller:

CD Publisher II
DVD Publisher II
Disc Publisher II AutoPrinter (ingen brännare)

Kapacitet:

25 skivor som standard eller 50 skivor i “kiosk mode”

Brännarhastighet:

CD-R: Upp till 52x DVD±R/CD-R: 16x/40x

Format:

CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD,
MP3 till CD-Audio, och de allra flesta standard
formaten.
DVD: DVD+_R, DVD+_RW, DVD±R DL (Double
Layer); och de allra flesta standard formaten.

Skrivare:

Bläckstråle (Bubblejet Technology)

Upplösning:

4800 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi och
600 x 600 dpi

Max utskriftsbredd:

120 mm

Bläckpatroner:

Dubbel CMY och Svart inkl. skrivarhuvud

Färger:

16,7 miljoner och svart

Färg matchning:

PrimaColor ICC färgmatchnings mjukvara ingår.

Media:

Printable (bläck) CD och DVD media

Operativsystem:

Windows 2000/XP Mac OS 10,2 eller senare.

Datorsystem (minst): PC: Pentium® III processor på 700Mhz eller bättre
(Pentium IV på 1,2Ghz rekommenderas för DVD
versionen) 512MB RAM, ledig USB 2,0 port eller PCI
kort plats för USB 2,0 kort, NTFS partition på
hårddisk.
MAC: 700Mhz PowerPC G4 processor (1Ghz
rekommenderad för DVD versionen), 512MB RAM,
ledig USB 2,0 port eller PCI kort plats för USB 2,0 kort,
NTFS partition på hårddisk.
Intern V/A:

12 VDC, 5A

Ström:

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

Certifieringar:

Säkerhet: UL, UL-C, CE

Övrigt:

FCC Class B, CE

Vikt:

8,2kg

Fysisk storlek:

438x184x406mm (B x H x D)

Gränssnitt:

USB 2,0

“Business Card Adapter Kit” innehåller mallar och
hållare för:
•
80mm mini-CD
•
59mm x 85mm rektangulära visitkorts CD
•
63mm x 80mm med rundade kanter
(hockeyrink) visitkorts CD
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Disc Publisher II

Proffesionell CD/DVD produktion
på ditt skrivbord!
Disc Publisher II är Primera:s nyaste och mest avancerade “allt-i-ett” produktions system. Den
kombinerar snabb automatisk CD/DVD duplikation med 4800 dpi färgutskrifter direkt på skivan.
Allt detta i en kompakt skrivbordsenhet. Disc Publisher II är idealisk för att producera antingen
en unik skiva åt gången eller 50st identiska helt automatiskt. Disc Publisher II fungerar både på
Windows och Mac datorer.

Bränn och skriv ut – automatisk!

Exclusiv AccuDisc™ Technology

Disc Publisher II är den mest
lättanvända och mest avancerade CD/DVD produktions system som finns på
marknaden idag. Med sina
inbyggda bränn och skriv
egenskaper
kan
den
producera upp till 50st
skivor åt gången. Bäst av allt är att allting går helt automatiskt. Allt
man behöver göra att välja vilka filer som skall brännas och vilken
fil (bild) som skall skrivas ut direkt på skivan – antal och tryck på
“GO”.

Disc Publisher II använder sig av Primera:s nya patenterade
AccuDisc teknologi.

Olika modeller
För CD-R skivor så finns
CD Publisher II som har
en 52x CD-R brännare. En
full 700MB skiva tar
mindre än 3 minuter.
För DVD+R och DVD-R
så är det DVD Publisher II som gäller. Den här modellen klarar av
både CD och DVD skivor i samma brännare. I Disc Publisher II
DVD så sitter den allra senaste tekniken ifrån Pioneer.
Om man bara vill skriva ut på skivorna så finns det även en modell
utan brännare. Precis som men de andra modellerna så kan man
ladda den med upp till 50st skivor som den sedan skriver ut på helt
automatiskt.

Integrerad 4800 dpi skrivare
Disc Publisher II skriver direkt på skivan med upp till 4800dpi – bäst
på marknaden. Du kommer att kunna
producera mycket professionella
utskrifter med text, grafik och till
och med fotografier. Skrivaren
är snabb. Det tog endast 54
sekunder att skriva ut den här
skivan med 600 x 600 dpi
upplösning.

Tack vare avancerade hårdvaru och
firmvare förbättringar så ger den
en mycket precis och korrekt
upplockning av skivorna. Vid
upplockningsmekanismen så sitter
det LED optik som känner av vart
skivan befinner sig (detta istället
för
mekanisk
avkänning).
AccuDisk eliminerar risken att
skivan placeras fel eller att ladda
dubbelt – vilket är ett vanligt
problem i andra system.

Många media alternativ
Disc Publisher II klarar inte
bara av standard skivor
(120mm) utan också många
av de mest populära
alternativen som visitkortsCD och mini-CD/DVD
(80mm). En adapter krävs för
att kunna använda visitkort och
mini CD/DVD.

Komma igång – snabbt och enkelt
Disc Publisher II ansluts till datorn med en USB 2,0 kabel. Ett
professionellt brännarprogram ifrån Sonic för PC och Charismatic
Engineering:s Discribe V5,0 för Mac möjliggör bränning och
duplicering av nästan all digital information. SureThing CD labeler
Primera Edition Software för PC och Discus Labeling Software for
Mac ingår också. Båda programmen är mycket enkla att använda
och gör det enkelt att skapa professionella färgutskrifter

Pris/prestanda
Primera tillverkar mer automatiska CD/DVD produktionssystem än
något annat företag i världen. Vad du än behöver duplicera – ljud,
video, musik, mjukvara, fotografier, bilder, presentationer med mera
– så kan du känna dig trygg med Disc Publisher II och dess
prestanda. Disc Publisher II levererar ett riktigt professionellt
resultat till ett mycket lågt pris.

