CD/DVD BASICI
CD ve DVD’lerin
üzerine Direkt Baskı!
• Kolay kullanım
• USB Arabirim
• CD’nin 4 bölgesine de baskı
yapabilme özelliği
• Metin ve grafik basımı
• Tasarım Programı ve
bağlantı kablosu

Teknik Veriler
CD’lerin ve DVD’lerin üzerine
Doğrudan Baskı Yapar
Thermo ısıtma yöntemi ile CD ve
DVD’lerinizin üzerine suya ve çizilmeye dayanıklı kalıcı baskı yapar.
Baskıda kullanılan ﬂeritleri siyah, kırmızı, mavi ve yeﬂil olmak üzere 4
renkte temin etmek mümkündür.

primera20101122 Reorder Nr.MKT56300BTR

Kullanımı çok kolay
Beraberinde verilen etiket tasarım
programını bilgisayarınıza kurun,
basmak istediğiniz bilgileri verin ve
basın.
Çok yönlü kullanım
Arﬂivlemek istediğiniz Video,
Fotoğraf, Program, Müzik, Videoları
profesyonel bir ﬂekilde hazırlamanızı
sağlar. Baskı cihazını özel olarak okulda, büroda daha doğrusu CD/DVD
kopyaladığınız her yerde kullanabilirsiniz.

Artık etiket yapıﬂtırmak veya elle
CD’lerin üzerini yazmak yok
Artık CD/DVD’lerinizin üzerine pahalı,
zor, profesyonel olmayan ve yazıcınıza
zarar veren etiket yapıﬂtırma sistemine son verecek ucuz bir cihaz var.
Metin, Grafik ve Logolar
Beraberinde verilen tasarım programı
sayesinde bilgisayarınızda bulunan
yazı tiplerini kullanabilir, istedi€iniz
bir resim veya logoyu direkt olarak
programa yükletebilirsiniz. Cihaz CDR, DVD-R, DVD+R’leri otomatik olarak
90˚ döndürme özelliğine sahip
olduğundan CD’lerinizin 4 tarafına da
neredeyse tam kaplamalı gibi baskı
yapmanızı sağlar.
USB Arabirim
Cihaz 1.1/2.0 arabirim ile Windows®PC bağlanma özelliği sayesinde size
hızlı ve takılmadan baskı olanağı
sa€lar.
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Basım metodu: Thermo ısıtıcı
Çözünürlük:
200 dpi
RenkliŞeritler: Bir siyah ﬂerit cihaz ile beraber
verilmektedir.
(istendiğinde kırmızı, mavi ve yeﬂil de
elde edilebilir)
Baskı Hızı:
Her bölüm için yaklaﬂık 26 saniye
Güç:
110/220VAC, 14,4 Watt
Boyutlar:
235mm G x 70mm Y x 184mm D
A €ırlık:
1Kg
Minimum sistem gereksinimi:
• Windows XP/2000 veya daha yükseği
• Pentium® III iﬂlemci,
266 MHz veya daha yükseği
• En az 128MB bellek
• Sabit disk sürücüsünde 100MB boﬂ yer
• CD-ROM veya DVD-ROM sürücü
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