Opis produktu | Rimage Professional™ 3410
Duże możliwości i wysoka jakość
Rimage Professional 3410 to wysokowydajne rozwiązanie do automatycznego
tworzenia płyt CD, DVD i Blu-ray ze spersonalizowaną zawartością i nadrukiem
termicznym. Obiorca otrzymuje w pełni zautomatyzowane i inteligentne
rozwiązanie do publikacji płyt, przy czym koszty eksploatacji nie będą zbyt
wysokie w dłuższej perspektywie czasu.

Zalety
Przystępna cena
•

Rimage 3410 to jeden z najtańszych duplikatorów z drukarką termiczną
w ofercie producenta, znanego z najwyższej jakości produktów.
Aby rozpocząć pracę, potrzebny jest dodatkowo komputer PC.

Możliwość podłączenia do sieci
•

Wolnostojący system 3410 może być z łatwością podłączony do sieci
za pomocą zewnętrznego komputera PC i oprogramowania sieciowego
Rimage Software Suite - Network.

Zintegrowana drukarka
• Rimage Everest™ 400 jest jedyną na rynku w pełni zintegrowaną drukarką
400 dpi, tworzącą precyzyjne nadruki z wysokiej rozdzielczości grafiką
i wyraźnym, łatwym do odczytu tekstem.

Zadziwiająca wydajność
•

Karuzela z trzema magazynkamii magazynek odbiorczy mieszczący 50 płyt
umożliwia jednoczesne korzystanie z trzech różnych typów nośników.
W ciągu godziny możliwe jest przygotowanie do 18 płyt DVD-R (4.7 GB) lub
30 płyt CD-R (700 MB), wszystko bez udziału operatora.

Pofessional 3410

Opis produktu | Rimage Professional™ 3410
Specyfikacja
Professional 3410
Procesor

-

Ilość nagrywarek

2 CD/DVD (opcjonalnie BD)

Karuzela/całkowita pojemność

3 magazynki / 150 płyt

Pojemność tacki na wykonane płyty

5 (opcjonalnie zewnętrzny magazynek na 50 płyt)

Drukarka

Everest 400

Port USB

USB 3.0

Prędkość nadruku

60 sekund

Taśmy drukujące

CMY, CMY+W, czarna

Rimage Software Suite (RSS) – Standalone

W zestawie Rimage Software Suite (RSS) – sieciowe jest CD
Designer™, QuickDisc™,WebRSM, WebQD™ i Rimage System Manager

Wysokość

48.3 cm

Szerokość

37.6 cm

Głębokość

49.5 cm

Waga

29 kg

Zasilanie

100 – 240 VAC, 60/50 Hz
3.4 – 2.4A, maksymalnie 500W

Gwarancja

12 miesięcy

Pakiety serwisowe
Dystrybutor oferuje różnego rodzaju pakiety serwisowe i opcje rozszerzenia gwarancji. Informacje na ten temat dostępne
są na stronie: http://duplikacja.pl/serwis/

Zestawy Rimage Media Kit
W sprzedaży dostępne są zestawy oryginalnych taśm drukujących i najwyższej jakości nośników. Korzystanie z nich
gwarantuje, że wykonane płyty będą trwałe i estetyczne.
Szczegółowe informacje na temat produktów Rimage znaleźć można na stronie: www.duplikacja.pl
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