
• Jednoduchá obsluha

• Precizní a spolehlivý
automatický provoz

• Vstupní kapacita od
100 do 600 ks médií

• Lze použít tiskárny s
odlišnou technologií
tisku 

Gamma
profesionální flexibilní systém

Plně automatický systém pro duplikaci CD a DVD médií, založený na auto-
matickém podavači Gamma. Gamma je  perfektní, profesionální a plně auto-
matický   podavač optických disků. Automatický podavač Gamma může být řízen
stand-alone duplikátorem, nebo může být ovládán z řídícího počítače PC/AT pro-
gramem Disc Manager nebo programem, který podporuje komunikační protokol
automatického podavače Gamma. Systém vyniká vysokou flexibilitou, díky které
lze vytvořit duplikační systém podle požadavků na duplikační výkon. 
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Gamma Office Pro
Plně automatický duplikační
systém se dvěma CD / DVD
zapisovači řízený PC / AT. Sys-
tém může být vybaven šesti-
barevnou inkoustovou nebo
Thermal Re-Transfer tiskárnou.
Zásobníky pojmou 100 ks médií.
Tato konfigurace je správnou
volbou pro vaši kancelář.

Gamma XS 4 (7)

Gamma XS 4 a 7, je výkonný,
plně automatický duplikační sys-
tém nezávislý na počítači.
Obrazy duplikovaných CD a
DVD médií mohou být ukládány
na vnitřní pevný disk. Tato kon-
figurace duplikátoru nepodporu-
je tiskárny. Kapacita 300 médií.

Gamma Data Killer

K automatickému podavači
Gamma lze připojit zařízení
na znehodnocování CD / DVD
médií. Zajistíte tak bezpečné
zničení médií, u kterých není
žádoucí, aby byla expedována. 
Gamma Data Killer se připojuje
místo výstupního zásobníku.

Základní technické údaje
Gamma 2 - rozměry 630 x 435 x 330 mm, maximum 2

zapisovače, vstupní kapacita 100 disků.
Zásobník pro vadná média na 10 disků.

Gamma 4 - rozměry 630 x 440 x 430 mm, maximum 4
zapisovače, vstupní kapacita 165 - 495 disků.
Zásobník pro vadná média na 10 disků.

Gamma 8 - rozměry 760 x 440 x 565 mm, maximum 8
zapisovačů, vstupní kapacita 200 - 600 disků.
Zásobník pro vadná média na 10 disků.

Option     - Inject CD/DVD tiskárna ODP-200 nebo Ther-
mal Re-Transfer tiskárna TEAC P55. 

Napájení:   110 V - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz

Příkon: v závislosti na konfiguraci

Gamma XS 400x
Automatický podavač Gamma
ve stand-alone provedení je
řízen duplikátorem CDR / DVD
4003  nebo 4007. Dále jej lze
konfigurovat pomocí vstupních
a výstupních zásobníků, s
kapacitou od 100 do 495
disků. Tyto konfigurace dupli-
kátorů nepodporují tiskárny.

Gamma PC based
Tento systém řízený PC / AT
umožňuje vytvořit sestavy
podavače (G2, G4, G8) a
zapisovačů (2, 4, 8 zapiso-
vačů) a vytvořit tak výkonné
duplikátory CD / DVD médií.
Tuto verzi duplikátorů lze
doplnit o tiskárnu pro přímý,
plněbarený potisk média. 

PC Manager

PC Manager je vykonný počí-
tač s konfigurací pro nezávis-
lý zápis obrazů na média
(asynchronní zápis), a to až
pro 8 zapisovačů současně.
Program Disc Manager řídí
zápis i tisk na média a rovněž
umožňuje tyto obrazy  vytvářet.

Gamma Printer Autoloader
Automatický podavač Gamma
umožňuje postavit spolu s
tiskárnou výkonnou tiskovou
stanici řízenou počítačem.
Tato stanice je určena pouze
pro přímý, plněbarevný tisk na
CD/DVD média. Zásobníky
mohou být na 100
nebo 300 ks médií.

Výrobce
TERRA computer systems
Olomoucka 81, 627 00 Brno
Česká republika
Tel.: 548 423 811, fax: 548 423 810
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Automatický podavač Gamma může být připojen k manuálnímu CD / DVD duplikátoru řady CDR / DVD 40xx, nebo k
PC / AT, kde je podavač řízen programově. PC / AT verze lze doplnit o tiskárnu pro přímý plněbarený tisk na médium.
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