
Alpha a  Alpha Rack je malý, kompak-
tní, nízkonákladový duplikační systém
s příjemným designem a jednoduchým
ovládáním. Systém je vybavený
zapisovačem a tiskárnou pro přímý
potisk CD a DVD médií. Tento systém

splňuje všechny podmínky kladené na
zařízení pro Desktop Publishing. CD/DVD
média jsou ukládána uvnitř do zásobníků
na karuselu. 

Alpha je navržena pro profesionální
použití, kde je nezbytná rychlá výměna
disků, nízká hladina provozního hluku a
vysoká kvalita tisku a záznamu.

Spolu se sofistikovaným programem Disc
Manager je tento duplikační systém vhod-
ný pro nejrůznější aplikace. Například:
duplikace, archivace nebo zálohování. Pro
uvedené aplikace lze zadat časové a limit-
ní podmínky (služba ARC). 

Síťová verze poskytuje speciální aplikace
a vzdálené ovládání duplikačního systému. 

Standardně nabízené funkce jsou:

• Image mastering
• Čtení CD/DVD image
• Vytváření a editace tiskových souborů
• Řízení procesů
• Advance Recording Control (ARC)

Volitelně:

• NET Client (není omezen počet instalací)
• ARC NET
• Řízení pomocí skriptů (DMS)

Kompatibilní s programem Nero

Speciální program pro kalibraci umožňuje
kalibraci všech mechanických pozic, včet-
ně definování zásobníků uživatelem.

Alpha Rack 19”/ 5U

Současný záznam a tisk na médium přes
jeden USB kabel. 

Jednoduchá výměna médií a inkoustů.

Technická data

• Vestavěný CD/DVD/DL zapisovač
• Barevná tiskárna - technologie tisku: 

termální ink-jet, rozlišení 4800 dpi 
• Tiskové módy: standard, prémium, foto 
• Pět zásobníků pro CD a DVD disky v

karuselu. Celkem na 90 CD / DVD disků
• Řízení:  z externího počítače PC/AT
• Připojení: jeden kanál USB 2.0 
• Řídící program:  Disc Manager 
• Volitelně:  síťové a speciální aplikace 
• Podporované OS:  Windows 2000/XP,

Linux, MAC
• Ovladač tiskárny: Windows 2000/XP

Windows 7 - beta verze
• Provoz:  kancelářské prostředí

• Rozměry:    465 x 453 x 240 mm 
• Váha:         20 kg 
• Záruka:      2 roky 
• Certifikát: CE 
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