Epson PP-100AP – profesionální potisk disků CD a DVD
v malém i velkém množství
Flexibilně a cenově výhodný tisk na optické disky.
2. února 2010 - Společnost Epson
s potěšením představuje nový přírůstek
do

mimořádně

úspěšné

řady

DiscproducerTM. Nové zařízení Epson
PP-100AP umožňuje profesionální potisk
disků CD a DVD. Zařízení PP-100AP
zpracuje až 95 disků za hodinu, a proto je
ideální na rychlou a efektivní hromadnou
produkci

digitálních

médií

s profesionálním designem. Nový DiscproducerTM tiskne ve vysoké kvalitě při nízkých
nákladech. K dispozici je prostřednictvím kvalifikovaných zástupců společnosti Epson od
ledna 2010.
Disky CD a DVD se často používají v zábavním
průmyslu a v průmyslu zobrazovacích technologií,
jejich potřeba roste také v podnicích, agenturách
a veřejných

organizacích,

které

potřebují

disky

s profesionálním vzhledem a úpravou, na kterých
mohou distribuovat svoje elektronické materiály.
V dnešní době marketingová oddělení preferují
zasílání

obrázků

i filmů

svým

zákazníkům

a

partnerům na discích CD anebo DVD.

www.epson-europe.com

www.array.cz

Toto plně automatické zařízení má čtyři zásobníky, které umožňují během jednoho tisku
průběžné zpracování až 100 disků ve dvou zásobnících. Spojuje výjimečnou kvalitu tisku
s přesvědčivou rychlostí. Epson PP-100AP zpracuje až 95 disků za hodinu v režimu rychlého
tisku a 50 disků za hodinu v režimu fotografické kvality. Jestliže potřebujete tisknout větší
objemy – například při profesionálním kopírování disků – systém je možné nastavit podle
vašich požadavků: z jednoho počítače můžete řídit až šest automatických tiskáren Epson
PP-100 AP a zpracovat až 570 disků s úplným potiskem (45 mm – 116 mm) za hodinu.
Hermeticky uzavřený tiskový systém je chráněn před prachem a využívá vestavěného
mechanismu AcuGrip™ se životností více než 100 000 vytištěných médií. Díky tomu splňuje
i

náročné

potřeby

profesionálních

producentů

disků.

Se

šesti

vysokokapacitními

inkoustovými kazetami PP-100AP dosahuje neuvěřitelné kapacity tisku více než 1 000
výtisků na jednu soupravu inkoustových kazet. Abyste mohli pracovat ještě efektivněji,
zařízení se dodává s intuitivním softwarem Epson Total Discmaker.
Technické specifikace
Rychlost tisku
Rychlost 1 (50 disků/h)
1440 dpi x 1440 dpi

Rychlost
2
(75
disků/h)
1440 dpi x 720 dpi

Rychlost 3 (95 disků/h)
720 dpi x 720 dpi

 Kapacita zásobníku médií

vstupní zásobník
100

výstupní zásobník
100
 Tiskové náplně
Cyan, Magenta, Light Cyan, Light Magenta, Yellow, Black
 Kapacita náplní
1000 disků a více
 Tisknutelná plocha
Ø 18 mm - Ø 119 mm

Podporovaná média (CD/DVD)

vnitřní průměr
Ø 15 mm + 0.1/-0 mm

vnější
průměr
Ø 120 mm ± 0.3 mm

22kg
 Váha
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