
• Rychlý tisk
Potiskne dvě média
za minutu v základ-
ním rozlišení.

• Profesionální
kvalita tisku
Tisk barevně, až
do 4800 dpi 

• Jednoduchá  
obsluha
Komfortní vkládání
a vyjmutí médií

• ODP200 lze připo-
jit k automatickému
podavači

CD Printer ODP 200
Optical Disc Printer

Tiskárna pro potisk CD a DVD médií

ODP 200 je barevná inkoustová tiskárna pro potisk CD a DVD médií ve vysoké kvalitě.
Tiskárna může pracovat samostatně nebo může být připojena k automatickému podavači,
například Gamma PC, Gamma XS-PA nebo Delta.

Tiskárna ODP 200 může tisknout na potištitelná CD/DVD média plnobarevně nebo jen čer-
nobíle, nebo na CD/DVD média s etiketou. Média se vkládají do pohybujícího se traye, který
zajistí kromě tisku i dostatečnou stabilitu a ochranu před pootočením pro vložené médium. 

Potisk médií je ve vynikající kvalitě a v režimu foto, při použití rozlišení 4800 x 1200 dpi, je
tisk neuvěřitelně realistický. 

Tiskárnu ODP200 lze velmi jednoduše instalovat a obsluhovat. Doba tisku jednoho média
je 30 sec. v základním rozlišení. 
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Gamma printer autoloader

Gamma Office One

Gamma 4 PC



Technická data

Příkon:

- při tisku 35 W 

- vypnuté tiskárny:  2 W

- v pohotovostním 4 W
režimu:

Napětí: 100 / 240 V,  50 / 60 Hz

Rozměry: 450 x 135 x 340 mm

Váha: 8 kg

Technologie tisku: precisní termální ink-jet tisk

Metoda tisku: metoda tisku s vyhledáváním
bílých míst 

Rozlišení: max. 4800 x 1200 dpi

Rychlost tisku: od 30 sec. do 3 min. v závislosti
na rozlišení

Médium: CD / DVD médium 120 mm s
potištitelnou vrstvou, nebo CD /
DVD médium s etiketou

Připojení: USB 1.0, USB 2.0

Ovladač: Windows 2000, Windows XP
Windows 7 - beta verze

Speciální funkce: Anti Vibration System VAS
Volitelně - tisk na 80 mm 

Výrobce: Prodejce:

ODP 200 je barevná inkoustová tiskárna pro potisk CD a DVD potištitelných médií, na kterých je nanesena speciální
potištitelná vrstva (printable surface), zpravidla bílá, používá se i stříbrná. Tiskárna ODP200 je vyrobena z inkoustové
tiskárny HP DescJet 5600 firmy Hewlet Packard. Původní posuv papíru byl nahrazen kompaktním mechanismem pro
posuv CD a DVD médií (tray). Tiskárna byla doplněna přídavnou elektronikou a senzory které snímají pohyb traye.
ODP 200 může být použita jako manuální tiskárna - obsluhovaná ručně, nebo může být připojena k automatickému
duplikačnímu systému, kde vložení a vyjmutí média řídí samostatný systém. Typickým příkladem je připojení tiskárny
ODP 200 k automatickým systémům řady Gamma a Delta.
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Rychlost a poskytovaný výkon

ODP 200 spojuje unikátní HP technologii barevného
tisku PhotoREt IV a technologii optimalizace barev
ColorSmart III. Díky tomu je ODP 200 schopna tisknout
s kapkami inkoustu o velikosti 3 pikolitry. Každá kapka
je rychle a přesně umístěna. Další výhodou je ekonom-
ický aspekt nižší spotřeby inkoustu a kratší doba
schnutí. Dohromady se šestibarevným tiskem ODP 200
zajišťuje realistické foto tisky, živé barevné podání a
extrémně ostrý text na všech typech médií. Mimo stan-
dardní barevnou inkoustovou kazetu se třemi barvami
nabízíme jako příslušenství foto-inkoustovou kazetu pro
zajištění všech barevných odstínů. Rovněž kvalitní ven-
tilační systém umožňuje odsávání vznášejících se
zbytků inkoustu během tisku.

Foto realistické tisky na CD/DVD

ODP 200 vychází z pokrokové technologie inkous-
tových tiskáren Hewlet Packard. Profesionální výkon se
odráží zvláště při tisku v režimu foto, při rozlišení 4800
dpi. Při tisku textů nebo grafiky Vás ODP 200 uspokojí
svou rychlostí. Ostrost kontur a písma, věrné barvy a
jemné barevné přechody charakterizují média potištěná
tiskárnou ODP 200.

ODP 200 v duplikačních systémech

Integrací do automatických CD / DVD duplikátorů
získáte komplexní duplikační systém s dnes nej-
dokonalejší inkoustovou tiskárnou. Výkonné a
spolehlivé automatické duplikátory přemisťují média
ze vstupních zásobníků do vypalovacích mechanik,
dále do tiskárny a výstupních zásobníků bez zásahu
obsluhy. ODP 200 lze připojit ke všem duplikačním
systémům firmy TERRA computer systems.


