RIMAGE PRODUCER™ V
Produkcyjny system do nagrywania płyt
Rimage Producer V to duplikatory nowej generacji, stworzone
pod kątem nieprzerwanej pracy 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. Wykorzystują sprawdzone przez lata profesjonalne
technologie nagrywania, umożliwiające obsługę płyt CD, DVD
i Blu-Ray™. Nowe modele z serii Producer V oferują
zaawansowane funkcje takie jak: dyski SSD, pamięć Cache na
HDD, wewnętrzny obieg filtrowanego powietrza czy dostępność
dysków twardych od przodu, co zapewnia wysoką jakość
i wydajność.

Druk najwyższej jakości
System Producer V korzysta z najlepszych termicznych drukarek
do płyt, zapewniających nadruk najwyższej jakości w kolorze
i odcieniach szarości.

Niezawodność
Duplikatory Rimage Producer V mogą pracować bez nadzoru
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, produkując setki
spersonalizowanych płyt dziennie.

Duża wydajność
Duplikatory Rimage Producer V mają w standardzie cztery
obrotowe magazynki oraz magazynek zewnętrzny o pojemności
100 płyt. Takie połączenie sprawia, że jednocześnie dostępne są
aż cztery rodzaje nośników. Robotykę urządzenia
zaprojektowano tak, by były w stanie nagrywać płyty bez przerw
przez wiele lat. Pomaga w tym również wewnętrzny obieg
powietrza, który poprawia funkcjonowanie i wydajność
systemu.

Opcje
Nagrywarki płyt Blu-ray™

Cechy
• Cztery nagrywarki wymieniane od przodu
• Wewnętrzny obieg filtrowanego powietrza, umożliwiający
pracę w każdych warunkach
• Dyski twarde wyjmowane od przodu
• System operacyjny na SSD zapewniający szybki rozruch z 16 GB
pamięci RAM
• Obrotowy magazynek na 400 płyt
• Zewnętrzny magazynek na 100 płyt
• Wbudowana kontrolka DiscWatch™ informująca o statusie
• Czteroliniowy wyświetlacz LCD
• Port USB 3.0 z przodu urządzenia
• Porty USB 2.0 i 3.0 z tyłu urządzenia
• Wbudowany komputer (tylko model 8300N)
• Pakiet oprogramowania Rimage Software Suite
• Drukarka Everest Encore lub Prism III

Dostępne drukarki
Everest Encore
Drukarka
termoretransferowa
zapewniająca trwałe, intensywne
kolory. Korzysta z wymiennych taśm.
Prism III™
Szybka drukarka do bezpośredniego
nadruku termicznego w odcieniach
szarości. Technologia Perfect Print
umożliwia zastosowanie nośników
optycznych ze wstępnym nadrukiem.

SPECYFIKACJA
8300N

8300

Liczba nagrywarek

4

Całkowita pojemność

4 magazynki / 400 płyt

Pojemność zewnętrznego magazynka

100 płyt

Drukarka

Everest Encore lub Prism III

Procesor

Intel Core i5-7500

Zapewnia użytkownik

Dołączono

Nie dotyczy

TPM (Trusted Platform Module)

1 x 256 GB SSD (OS)
Pamięć HDD
3 x 500 GB HDD (Cache)
Pamięć RAM

16 GB

Zapewnia użytkownik

Windows 10 Enterprise (64-bitowy)

System operacyjny
Adaptery sieciowe

2 x 1 GB Ethernet

Pakiet oprogramowania RRS (Rimage Software Suite)

Zestaw narzędzi umożliwiający m.in. projektowanie grafiki, przesyłanie gotowych projektów,
zarządzanie systemem, monitorowanie procesu produkcji i tworzenie własnych aplikacji.

CD Designer™

Oprogramowanie do projektowania okładek (dołączone)

QuickDisc™

Oprogramowanie do nagrywania płyt (dołączone)

WebRSM™/Rimage System Manager (RSM)

Narzędzie do monitorowania systemu i zarządzania nim lokalnie
lub przez Internet (dołączone)

Wewnętrzny obieg powietrza

Tak

Wysokość

80 cm

Szerokość

42,5 cm

Głębokość*

59,7 cm

Waga bez drukarki

42,0 kg

40,3 kg

Waga z drukarką Everest Encore

62,0 kg

60,3 kg

Waga z drukarką Prism III

51,1 kg

49,4 kg

Zasilanie

100-240 VAC, 60/50 Hz, 3,9 – 2,6 AMP, maks. 500 W

Gwarancja

12 miesięcy

Z tyłu urządzenia należy zostawić ok. 9 cm wolnego miejsca na okablowanie.

Polecamy także
Usługi serwisowe Rimage
Wybierając program serwisowy, możesz korzystać z pomocy doświadczonego
personelu technicznego i znacznie przyspieszyć rozwiązywanie ewentualnych
problemów.
Materiały eksploatacyjne Rimage
Oryginalne materiały eksploatacyjne Rimage zapewniają doskonałą, profesjonalną
jakość nadruku w kolorze. Korzystanie z nich daje pewność osiągniecia najlepszych
rezultatów.
Więcej informacji na temat dostępnych programów serwisowych Rimage
Procuder V i materiałów eksploatacyjnych znajdziesz na stronie www.alstorsds.pl
Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym Blu-ray Disc Association.
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