CD/DVD/BD Printer

Със съдействието на Пулс Рекърдс

стават безкрайни.
Инсталацията е бърза и лесна, използвайки софтуера, включен към устройството. Той е
оптимизиран за работа с компютри, работещи под Windows
и Mac операционни системи.
Необходимо е само да се свърже един кабел, да се инсталира
една мастилница и да се зареди една програма. С тези три
стъпки процесът на запис и
печат на дискове стартира
автоматично след минути.

Флик-Флак
Primera Disc Publisher SE
Primera Disc Publisher SE
www.pulserecords.net

С

лучвало ли ви се е да записвате дискове един по един
и след това ръчно да пишете и
слагате лепенки върху тях? Ако
е така, вие знаете колко време
и усилия са нужни. Дори при поръчка на дискове от вносител
отнема много време и е прекалено скъпо. И със сигурност сте
си задавали въпроса: трябва да
има и по-добър начин! Отговорът е новото комбо-устройство Disc Publisher SE на американската компания Primera. Disc
Publisher SE е All-in-One компактна и напълно автоматизирана
фабрика за производство на
CD, DVD и BD дискове, която не
отнема много място и се побира на бюрото. Той произвежда
пълноцветни, висококачестве
ни дискове, които могат да направят всеки бизнес или организация да изглеждат истински
професионално.
Със своята напреднала роботизация Disc Publisher SE
поема сложната задача за запис
и печат на дискове и я превръща в проста, изисквайки едва
две-три команди. Той използва
роботизирана система от шесто поколение на Primera, осигурявайки надеждно и ефикасно
управление. След първоначално

зададените параметри на задачата Disc Publisher SE ще върши
цялата работа автоматично,
без да се изисква външна намеса.
Това печели както време, така
и пари от всеки диск, който ще
се произведе. Силата на подобно
устройство особено ясно проличава в обработката и печата
на големи тиражи от дискови
подложки, като в крайна сметка спестява значителна сума.
Многообразните апликации
на Disc Publisher SE го правят
перфектния изпълнител за широк спектър леки или изискващи
средна натовареност задачи,
свързани с производството на
дискове. Всеки вече може да записва и печата индивидуални дискове с уникална информация или
просто да тиражира всеки един
диск. Част от най-известните
апликации включват възможност за запис на видео- и музикално съдържание, софтуер, изготвяне на статии, диплянки от
технически панаири, инструкции
и тренировъчни наръчници. От
Primera предлагат в комплекта
и специални софтуери за обработка и печат на техническа
документация, PowerPoint презентации, каталози, с които
възможностите за принтиране

Функцията „автопринтер“
поема задачи, ако имате нужда
само да печатате. Disc Publisher
SE AutoPrinter произвежда великолепни, пълноцветни дискове в
сесии до 20 диска наведнъж. Това
е перфектното, евтино, автоматично печатащо решение за
tower размножаващите устройства, които всяка издателска
или рекламна фирма притежава.
За водоустойчив печат може
да се използва всяка DVD±R или
CD-R или BD медия с покритие,
подготвено за това. Най-добри
резултати се постигат с медии,
имащи най-новите водоустойчиви покрития от Primera TuffCoat
with AquaGuard (мат) или TuffCoat
with WaterShield (гланц).
Другите модели от серията
Disc Publisher II (най-продаваният
модел в света) и Disc Publisher
Pro увеличават капацитета до
100 диска на сесия, а в комплект
с робота ADL-MAX на сесия вече
могат да се обработват до 350
диска.

Технически данни:
Капацитет на контейнера
20 диска вход/изход
Записващо устройство
Pioneer DVD/BD Recorder
Резолюция за печат
До 4800 dpi
Интерфейс
USB 2.0
Максимална ширина за печат
120 mm (4.724”)
Софтуер
За PC: Primera PTPublisher SureThing
CD Label Software Primera Edition
За Mac: CharisMac Engineering’s
Discribe
Габарити
381 мм x 375 мм x 178 мм
Гаранция
2 години
Цена
2950 лева

Етапи на работа:
1. Роботизирана ръка вдига
празен диск от входящия
контейнер.
2. Дискът се записва в
интегрирания Pioneer DVD/CD
или BD записващо устройство.
4. Роботът премества
диска във вградения 4800 dpi
мастиленоструен цветен
принтер.
5. Следва печат.
6. Роботът вдига диска
от принтера и го слага в
изходящия контейнер.
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