CD/DVD Skrivare
Skriver ut direkt på
CD och DVD skivor!
• Lätt att använda
• USB anslutning till datorn
• Skriver på upp till 4 områden
• Skriver text och grafik
• Kablar och designmjukvara ingår

Tekniska specifikationer

Skriver ut direkt på CD och DVD skivor
Skriv ut direkt på skivan med vattentåligt termotransfer tryck. Färgbanden
finns i svart eller i olika färger.
Lätt att använda
Installera den medföljande mjukvaran
och koppla skrivaren med USB kabel
till datorn. Ladda en skiva i
skrivaren och skriv ut.
Många användningsområden
Gör professionella utskrifter på dina
musik, video, data och foto CD eller
DVD skivor. Använd printern hemma, i
skolan eller på kontoret – vart du än
bränner skivor.

VISIT US AT

Inga mer bökiga klisterlappar eller
specialpennor
Du kommer aldrig mer behöva använda
dyra, svåranvända klisterlappar (som
faktiskt kan vara skadliga för spelaren)
eller specialpennor för CD skivor.

•

Termotransfer

Upplösning:

200dpi

Färgband:

1st svart ingår
(röd, blå och grönt finns som option)

Hastighet:

Ca: 26 sekunder/område

Ström:

110/220VAC, 14,4 watt

Mått:

235mm x 70mm x 184mm (B x H x D)

Vikt:

1kg

Systemkrav: • Windows XP/2000

Text, grafik och logotyper
Använd vilket typsnitt du vill. Välj vilken
grafik eller logotyp du vill skriva ut.
Skivorna roterar automatisk i
skrivaren för att skriva ut på fyra olika
områden på skivan.
USB anslutning
Anslut snabbt och enkelt med USB
1,1/2,0 till din dator.

• Pentium® III 266 MHz eller bättre
• 128MB RAM
• 100MB ledigt hårddisk utrymme
• CD-ROM eller DVD-ROM
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Teknik:

people who innovate
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