1:15 / 1:11 / 1:7 Çoğaltma Kulesi

Bir seferde 15*
diske kadar çoğaltın!
• Kolay Kullanım
• PC Bağlantısı Gerektirmez
• Profesyonel-Sınıf Kaydediciler
• Alüminyum Kasa& Şasi
• Endüstrinin En Düşük Geri
Çevirme Oranları
• LightScribe Labeling entegre

Teknik Spesifikasyonlar
CD ve DVDleri Hızlı ve Kolay Kopyalayın

Opsiyonel Manüel ya da Otomatik Baskı

Primera’nın yeni DUP cihazı güncel olarak mevcut en yüksek hızlarda tek seferde onbeş* CD ya da DVD’ye kadar
kopyalama yapar. CD-R, DVD-R, DVD+R ve hatta DVD±R
Çift Katman da dahil olmak üzere tüm güncel medya
biçimleri desteklenir.

En hızlı iş verimi amacıyla disklerinizi önceden bastırmak
için Primera’nın ödüllü doğrudan diske yazıcılarından
birini kullanabilirsiniz. Düşük hacimli, tek renk manüel
baskı için, Signature® Z1 CD/DVD yazıcısını seçebilirsiniz.
Daha yüksek hacimli, tam renkli otomatik baskı için, Disk
Baskı Cihazı SE Oto-Yazıcıyı (20 disk) ya da Disk Baskı
Cihazı Pro Xi Oto-Yazıcıyı (100 disk) seçebilirsiniz.

Kolay Kullanım
Üst sürücüye bir ana disk yerleştirip onbire kadar boş disk
yükleyiniz ve “AUTO COPY”ye (OTO-KOPYALAMA) basınız.
Sadece birkaç dakikada veri, müzik, video veya sanal olarak başka dijital bilgilerinizin onbeş mükemmel kopyasına sahip olacaksınız.** Bütünleşik 320 GB sabit sürücü
işleri daha sonraki kullanımlar için saklamanıza imkan
verir.
Çoklu Uygulamalar
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Primera’nın Disk Baskı Cihazı SE veya Disk Baskı Cihazı Pro
Xi gibi disk baskı cihazlarının aksine, çoğaltma kuleleri
tipik olarak çok kısa bir zaman zarfında pek çok tek-tip
kopya gerekli olduğunda kullanılır. Diğer pek çok kullanıcıyla birlikte kiliseler, okullar, hizmet büroları, canlı etkinlikler ve konserler bunu en iyi çözüm olarak görmektedir.

Güvenilirlik ve Uzun Hizmet Ömrü
DUP-15 / DUP-11 / DUP-07 eşsiz, alüminyum şasi ve çerçeve kullanırken diğer çoğaltma kulelerinin çoğu boyalı
çelik kullanır. Alüminyum daha pahalıdır, fakat ısıyı daha
verimli şekilde yayar. Bu önemli farklılık, yeni çoğaltma
cihazınız içindeki diğer bileşenlerle birlikte kaydedicilerin
de uzun ömre sahip olması olarak okunabilir.
Blu-ray Desteği
Tüm üç kopyalama kulesi ayrıca Blu-Ray versiyonları
halinde de mevcuttur. Blu-Ray kuleleri DVD versiyonlarının aynısıdır, fakat CD-R, DVD±R, DVD-DL, BD-R ve BD-DL
üretebilen en yeni Panasonic BD yakma sürücüleriyle
donatılmıştır.

Sürücüler: Bir CD/DVD-ROM,
Onbeş CD/DVD Kaydedici (DUP-15)
Veya onbir CD/DVD Kaydedici (DUP-11)
Veya yedi CD/DVD Kaydedici (DUP-07)
Sürücü Hızları:

48x CD-R, 16x DVD±R, 8x DVD+R DL,
2x BD-R (SL/DL)

Sabit Sürücü:

320 GB

Sistem
Gereksinimleri:

Bağımsız sistem; PC gerektirmez

Güç:

110VAC/220VAC seçilebilir anahtar

Boyutlar:

DUP-07
Y: 468 mm, G: 188 mm, D: 527 mm
DUP-11
Y: 660 mm, G: 188 mm, D: 527 mm
DUP-15
Y: 839 mm, G: 188 mm, D: 527 mm

Ağırlık:

DUP-07
14,5 kg

Kurum
Onayları:
Garanti:

DUP-11
20,4 kg

UL, CE, FCC Class B
2 yıl parça ve iş
(kaydediciler haricinde)

Primera Blu-ray Disk Birliğinin bir üyesidir ve Blu-ray Disk teknolojisi için destek
duyurusunda bulunan dünyadaki ilk disk baskı cihazları imalatçısıdır.
BIZI
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* Fifteen discs with the DUP-15, eleven discs with the DUP-11, seven discs with the DUP-07.
** This device is not intended for use with nor will it copy commercially produced CD/DVD/BD.
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DUP-15
25 kg

