Bağımsız veya Otomatik Çalışma
Mekanizması

Teknik Özellikler
Kaplama Metodu:
Termal transfer
Film Kaplama – Her birisi için 400 disk:
• ClearCoat
• „Otorizasyon“ kelimesi ile birlikte standart dönen CD
tasarımı
• Firma logoları, grafik ve metin içerikli özel tasarlanabilir
AuthenticCoat hologram tasarımı
Kaplama Hızı:
1,5“ / saniye
İşleme Tabi Tutulabilen Disk Ebat ve Tipleri:
120mm’lik CD veya DVD’ler
Kartvizit CD’leri ve 80mm’lik mini CD’ler için opsiyonel
adaptör kiti

Composer XL Duplicator ve SignaturePro Printer ile birlikte Accent Laminator’ın kullanımı görülmektedir.

Eş zamanlı olarak birkaç CD veya DVD’yi bastırmak istiyorsanız Accent’in CD
hazinesine diski yerleştirin ve „Laminate“ tuşuna basın. Bu işlem disk başına 10
saniye gibi oldukça kısa bir süredir. Tamamen otomatik olarak gerçekleşmesini
istediğ iniz kopyalama/baskı/laminasyon işlemi için Accent Primera’nın diğ er
ürünleri olan Composer XL, ComposerPro veya ComposerMax Optik Disk
Çoğaltıcısına kolaylıkla bağlanabilir.

Yüksek Hızlı Otomatik Yükleme
Mümkün olan en hızlı i ş lem için yeni
ürünümüz olan ADL-100 High-Speed
Autoloader’ı Accent’e eklemeniz
yeterlidir. ADL-100 daha önce
kaydedilmiş ve üzeri basılmış olan
100 diske kadar CD veya DVD’yi
tek seferde yükler. Kendine özgü
çift toplayıcılı mekanizması saatte
225 diskin otomatik olarak
laminasyonunu sağlar!

Sistem Gereksinimleri:
Pentium III/IV 450 MHz veya daha yüksek, 128 MB RAM,
bir adet kullanılabilir USB 1.1. veya 2.0 port
Arayüz:
Bağımsız çalışan veya USB 1.1/2.0
Ebat:
36 cm. U x 34 cm. G x 19 cm. D
Ağırlık:
11,35 kg.
Onaylar:
Güvenlik: UL, UL-C, CE
Emisyon: FCC Class B
Voltaj:
120 VAC@ 3 amps
220 VAC@ 1.5 amps
Frekans:
50/60 Hz
Garanti:
İki yıl
Opsiyonlar:
ADL-100 Yüksek Hızlı AutoLoader
ADL-100 için Stand
ComposerXL veya ComposerPro için Stand
ComposerMAX için Stand
Kartvizit Adaptör Kiti

ADL-100 Autoloader ile birlikte Accent Laminator’ın kullanımı görülmektedir.

Teknolojinin Liderinden Yenilik
Accent Disc Laminator Primera’nın CD ve DVD çoğaltma ve basım
malzemeleri sektöründe lider olduğunu bir kez daha kanıtlayan bir
üründür. Primera’nın 85 ülkede satış ve desteği mevcuttur.
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Mürekkep baskı ile basılan CD ve
DVD’lerinizi parlak, suya ve darbelere
dayanıklı ve güvenli hale getirin!
Disk üzerine direkt olarak mürekkep baskı yapılması CD ve DVD’lerin üzerlerinin
yazılmasında kullanılan en popüler tam renkli baskı metodudur. Bunun nedenini
anlamak çok kolay. Mürekkep baskı en parlak renkleri ve en net metin baskısını
garanti eder. En yüksek baskı çözünürlüğü... En düşük maliyetler ve mümkün
olan en gerçekçi görüntüler...

Accent™ Disc Laminator
Accent dünyadaki ilk ve tek disk laminatörüdür. Accent ile
bütün CD ve DVD’lerinizi;
•
•
•
•

Suya dayanıklı
Darbelere dayanıklı
Parlak ve cilalı
Güvenli (opsiyonel hologramlı film seçeneği ile)

hale getirmeniz mümkündür.
Laminat tabaka (şeffaf veya hologram film)

Ama şimdi... CD ve DVD üzerine mürekkep baskı kalitesi daha da iyi olacak...

CD veya DVD’lerinizi ClearCoat™
Şeffaf Film ile Koruyun ve
Görüntü Kalitesini Artırın
ClearCoat™ CD ve
DVD’lerinizi korumak ve görünüm
kalitelerini artırmak
için kullanabileceğiniz en ekonomik
çözümdür.
Disklerin üzerini
cam berraklı ğ ında
ClearCoat
kaplar. Zaten net ve
güzel basılmış olan renk ve görüntüler hayal ettiğinizden
daha net, canlı, güçlü ve parlak görüneceklerdir.
ClearCoat™ aynı zamanda su geçirmez özelliğe sahiptir ve
diskleri dış etkilere karşı da korur. Accent kelime anlamına
uygun olarak CD ve DVD’lerinizi „vurgular“!

Mürekkep baskı tabakası

Mürekkep baskı yapılabilir yüzey tabakası (üzeri basılmamış disk)

Accent, kalınlığı sadece birkaç mikron olan transparan film
ile CD ve DVD’lerin üzerini kaplar. CD ve DVD’lerin
yüzeyi pürüzsüz, parlak ve profesyonel görünüme kavuşur;
hatta ofset baskıdan daha da kaliteli bir görünüm elde
etmek mümkündür. Daha önce bu kalitede bir CD/DVD
baskısı görmediniz!
Accent’in sa ğ ladı ğ ı en önemli avantajlardan birisi
mürekkep baskı kalitesi elde etmenizin yanısıra sağlam ve
dayanıklı CD/DVD’lere sahip olmanızdır. Di ğ er baskı
teknikleri ile kıyaslandığında mürekkep baskı teknolojisi ile
4800 dpi’ya kadar son derece başarılı baskı sonuçları elde
etmeniz mümkündür. Görüntüler fotoğraf kalitesindedir.
Ve tüm bunların yanısıra üzeri yazdırılabilir CD ve DVD
seçenekleri açısından diğer yazıcılarla kıyaslandığında kısıtlı
değil, aksine oldukça çeşitli seçeneğe sahipsiniz!

CD ve DVD’lerinizin Değerli
İçeriğini AuthentiCoat™ ile
Koruyun
Primera tarafından
piyasaya sunulan
Au t h e n t i C o a t ™
film çoğaltma
endüstrisine
tamamen yeni bir
çözüm getirmektedir. Patentli en son
holografik teknoAuthentiCoat
lojiyi kullanan bu
piyasada tek ve özel film CD veya DVD’lerinizin orijinal
baskı olduğunu belirtir. Hem standart hem de kişiye özel
hologram ş ekilleri mevcuttur. Hologram filmler de aynı
ClearCoat™ filmler gibi suya ve dış etkilere karş ı
dayanıklıdır.

Size Özel Kendi Hologramınızı
Oluşturun!
Özel oluşturulabilen hologram etiketleri firma veya ürün
logoları, grafik veya metin içerikli olabilir. Bu özel figürlerin
kopyalanıp çoğaltılması çok zordur. Ancak belki de tüm
bunların içinde en önemlisi bu tip hologram etiketlerinin
CD veya DVD’lerinize kazandıraca ğ ı profesyonel
görünümdür. Sadece bastı ğ ınız her CD veya DVD’nin
üzerinde kendi firmanızın logosunu hologram olarak
gördüğünüzü düşünün!

