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• Systém řízený
interním PC
• Podpora běžných
CD a DVD formátů
• Uživatelsky přívětivý
program pro řízení
• Asynchronní zápis
• Ink-jet, termotransfer
nebo termal retransfer tiskárna

Delta 5

&

Delta 7

Profesionální systém pro duplikaci CD a DVD médií
Automatické duplikátory Delta 5 a Delta 7 jsou nejnovější, komplexně řešené,
spolehlivé a rychlé duplikační systémy, určené k záznamu dat a potisku CD / DVD
médií pro střední a velké objemy duplikace. Duplikátory Delta přinášejí výraznou
inovaci spolu s rychlostí a spolehlivostí pro všechny Vaše duplikační požadavky.
Duplikátor Delta 5 obsahuje čtyři zapisovací mechaniky a Delta 7 obsahuje šest
zapisovacích mechanik a vlastní počítač s dostatečnou kapacitou pevných disků pro
ukládání obrazů pro duplikaci. K duplikátorům Delta je možnost připojit několik typů
tiskáren pro přímý potisk potištitelných CD / DVD médií.
Se vstupní kapacitou zásobníků pro 375 médií u Delty 5 a se 600 médií u Delty 7 jsou
duplikátory Delta správná volba pro zahájení profesionální, duplikační a tiskové činnosti.
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Automatický duplikátor

DELTA

Duplikátor Delta umožňuje pomocí podavače brát disky ze vstupního zásobníku, vkládat je do zapisovacích mechanik nebo do tiskárny.
Z mechanik nebo z tiskárny bere disky a vkládá je do výstupního zásobníku. A to vše bez zásahu operátora. Zápis a tisk probíhá
v bezpečném, uzavřeném prostředí. Navíc je možné tento prostor zabezpečit uzamčením. K duplikároru Delta je možné připojit více typů
tiskáren - inkoustové, termotransferové nebo termal retransfer. Díky tiskárně vznikají rychle a jednoduše fotorealistické a trvanlivé tisky
na CD / DVD discích. Snadná přístupnost zásobníků umožňuje jejich velmi rychlé naplnění a vyprázdnění. Oblast využití duplikátoru
Delta je ideální jak pro průmysl, tak pro grafická studia, kanceláře, fotolaby a nahrávací studia. Všichni tak mohou využít Deltu jak pro malosériovou produkci CD / DVD disků, tak pro velké série duplikací. Navíc duplikátor Delta plně podporuje individální mód zásobníků, kdy
mohou být v jednom zásobníku CD disky a ve druhém zásobníku DVD disky. Ve spuštěné úloze se pak definuje zásobník ze kterého úloha
disky bere a do kterého zásobníku disky odkládá. Mohou se tak duplikovat současně CD a DVD disky a přitom nedojde k jejich promíchání.
Tato vlastnost je ideální pro řízení po síti, kdy uživatel nemusí jít k duplikátoru a vložit do něj požadované disky. Navíc připojení do počítačové sítě umožní vzdálené ovladání duplikátoru a zajistí tak jednoduché a pohodlné spuštění požadované činnosti.
POČÍTAČ A PROGRAMY

DISC MANAGER

Zabudovaný počítač umožňuje pracovat efektivně a vyžaduje
připojení jen minimálních součásítí - monitor, klávesnici a myš.
Všechny potřebné programy, včetně operačního systému, jsou
instalovány při výrobě. Instalovaný program Disc Manager je
jednoduchý na ovládání a umožňuje duplikaci CD / DVD podle vaší
aktuální potřeby.

Tento programový balík slouží k řízení duplikačního systému
vybaveného automatickým podavačem, zapisovacími mechanikami
a tiskárnou. Základem Disc Manageru je plánovač, do kterého uživatel přidává úlohy, které definují způsob duplikace a tisku. Disc
Manager tyto úlohy postupně prochází a automaticky provádí jednu
po druhé, dokud nejsou všechny naplánované úlohy dokončeny.

TECHNICKÁ DATA

SW BALÍK OBSAHUJE APLIKACE

Kapacita zásobníků:
Delta 5
Delta 7

Disc Manager
125 disků / zásobník, max. 375 disků
200 disků / zásobník, max. 600 disků

- software pro automatickou duplikaci a potisk CD
a DVD disků. Pro každou úlohu zvolíte datový
obraz, přpadně tiskový soubor. Lze zvolit i
samostanou duplikační nebo tiskovou úlohu.

Konfigurace:
Delta 5
Delta 7

4 CD / DVD mechaniky, 1 tiskárna
6 CD / DVD mechanik, 1 tiskárna

Síťové připojení :
Podporovaný Client:
Podporovaný Host:
Software:

Tiskárna:
Tisk:

LAN
OS Windows XP
OS Windows XP
Disc Manager, Label Designer, Nero
Disc Manager Net Client (volitelně)
Integrované PC ( XP, 2GB RAM, HDD )
zvlášť pro systém a pro data
ODP200, ODP500, P55, Prism, ...
tisk na disky s potištitelnou vrstvou

Rozměry
Delta 5
Delta 5

V x Š x H
560 x 490 x 665 mm
640 x 490 x 665 mm

Váha
Napájení
Příkon

30 kg
110 - 230 V AC / 50 – 60 Hz
max. 200W

Prohlášení o shodě

CE

Výrobce

TERRA computer systems

Pracovní podmínky
Teplota
Vlhkost

Provozní
5 až 32 °C
45 až 80 %

Hardware:

Label Designer - program pro grafický návrh potisků CD / DVD
disků. Vytváření PRN souborů, které se mohou
opakovaně tisknout.

Nero

- program pro mastering od firmy Ahead k
vytváření datových, audio a video obrazů
určených pro duplikaci.

Skladovací
- 20 až 50 °C
10 až 90 %
Delta - pohled zepředu

Voliteně: Tiskárna ODP-200, ODP-500, P55. Picker pro snadnou manipulaci s CD a DVD disky.
Poznámka:

Výrobce:

TERRA computer systems
Olomoucká 81, 627 00 Brno
Česká republika
tel.: 548 423 811,
fax: 548 423 810

www.terra.cz

info@terra.cz

Delta - pohled zboku

