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Itech-web
Drukfabriek en muziekripper
Een programmamaker vraagt:
‘Weet jij een simpele manier om
geïnterviewde gasten een DVD’tje
mee te geven van hun eigen optreden? Soms heb ik er tien nodig van
één uitzending.’
Zelf gebruik ik sinds een maand
de Primera Disc Publisher SE Blu,
een automatische drukfabriek
voor CD’s, DVD’s en ook Blu-Ray.
Niet veel groter dan een hoedendoos brandt en bedrukt deze robot
zonder menselijke tussenkomst in
meestal nog geen twee uur twintig
CD’s (en in ruim drie uur twintig
DVD’s). Een enkel CD’tje gaat natuurlijk veel sneller: dat is klaar in
nog geen tien minuten.
Eerst geef ik met een simpel ontwerpprogramma aan hoe ik de
schijf bedrukt wil hebben. Daarna
kies ik de inhoud, meestal presentaties en/of syllabi (maar een
uitzending kan ook) en tot slot het
aantal schijven. Het ding accepteert er per keer maximaal twintig.
Een robotarm stopt vers gebrande
schijfjes in de ingebouwde printer
en ondertussen wordt in de lade
van de lege brander al weer een
nieuw schijfje gestopt. Druk- en
brandeenheid hoeven dus niet op
elkaar te wachten.
Zoals altijd vraagt de fabrikant veel
geld voor de drukinkt. Die kost
35 euro per cartridge. Voor dat
bedrag kunnen maximaal tweehonderd CD’s worden bedrukt in
normale kwaliteit. Drukken in de
allerbeste kwaliteit, vergelijkbaar
met een professionele muziek-CD
of een film-DVD, kan voor dat geld
hoogstens honderd keer. De versie
met Blu-Ray kost 1995 euro zonder
btw, de versie voor alleen CD’s en
DVD’s kost 1295 ex btw. In vergelijking met andere druk- en brandfabriekjes is dat niet duur.
Op Blu-Ray past 5x zoveel informatie als op een DVD-schijfje. De
drukfabriek perst ook uw eigen
archief op Blu-Ray, bijvoorbeeld
uitzendingen of artikelen. Fraai is
dat de drukfabriek ook alle commerciële films in het Blu-Ray for-

maat afspeelt op de PC. Ik snap
nu waarom de serie Planet Earth
(BBC) is bewierookt: het ziet er
prachtig uit.
Een vreemd, maar handig extraatje
is de muziekripper. Desgewenst
digitaliseert de Primera Disc Publisher uw bestaande CD-collectie. Stop twintig CD’s per keer in
de houder van het apparaat en na
anderhalf uur staat al uw muziek
op de computer in de allerhoogste afspeelkwaliteit. Ik heb nu
eindelijk al mijn CD’s de deur uit
gedaan, twee jaar later dan hoofdredacteur Erwin van der Zande van
Bright. Maar die moest het met de
hand doen.
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