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Multifunkční systém

OMEGA
Výkonný profesionální systém pro duplikaci, zálohování a tisk na CD a DVD

• Systém řízený z interního PC • Podpora běžných CD/DVD formátů •
• Simultání zápis • Ink-jet tiskárna •

Plně automatický duplikátor Omega je komplexně řešený, rychlý a spolehlivý multifunkční sys-

tém. Je určený k záznamu dat a přímému potisku CD/DVD médií pro malé a střední objemy.

Hodí se zejména meší objemy duplikace CD a DVD a to včetně potisku. Dále lze Omegu

využít jako automatický zálohový systém. Duplikátor Omega tak přináší novou kvalitu pro

poskytování duplikačních služeb, kde je schopen splnit všechny vaše poždavky a to jak na

výkon a kvalitu, tak na spolehlivost. 

Omega obsahuje dvě zapisovací mechaniky a integrovanou inkoustovou tiskárnu pro přímý

potisk CD a DVD médií. S tiskovým rozlišením 4800 dpi poskytuje tiskárna profesionální

vzhled a ostrou kresbu pro grafiku i text na CD a DVD disky.

Se vstupní kapacitou zásobníku pro 100 médií a výkonem 20  CD o velikosti 700MB dat / hod.,

je pro vás duplikátor Omega tou správnou volbou.D
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Automatický duplikátor OMEGA
Automatický duplikátor Omega umožňuje pomocí automatického podavače vyjmout disky ze vstupního zásobníku a vložit je

do zapisovacích mechanik a nebo do tiskárny a odtud do výstupního zásobníku bez zásahu operátora. Zápis a tisk probíhá

v bezpečném, uzavřeném prostředí. Díky integrované tiskárně vznikají rychle a jednoduše fotorealistické a trvanlivé tisky na

CD/DVD discích. Snadná přístupnost zásobníků umožňuje jejich rychlé naplnění a vyprázdnění. Oblast využití duplikátoru

Omega je ideální jak pro průmysl, tak pro grafická studia, kanceláře, fotolaby a nahrávací studia, které tak mohou využít

Omegu pro malosériovou produkci CD a DVD disků.

Zabudovaný počítač umožňuje pracovat efektivně a vyžaduje připojení jen minimálních součástí: monitoru, klávesnice a myši.

Všechny potřebné programy, včetně operačního systému, jsou instalovány při výrobě. Omega je tak ihned po vybalení

připravena pro použití. Instalovaný program Disc Manager je jednoduchý na ovládání a umožňuje duplikaci CD a DVD podle

vaší aktuální potřeby. Duplikátory Omega mohou být připojeny do počítačové sítě. Připojení do počítačové sítě umožní

vzdálené ovladání duplikátoru a zajistí tak jednoduché a pohodlné spuštění požadované činnosti, jako je například: duplikace

CD/DVD včetně potisku, mastering datových CD/DVD, duplikace CD/DVD z již uložených obrazů, archivace a zálohování. 

Automatická tisková stanice - TERRA computer systems dodává i samostatné tiskové stanice Omega (které jsou bez počí-

tače a zapisovačů) připojitelné přes jeden USB kabel k vašemu počítači. Tato stanice vám umožní automaticky potisknout CD

a DVD v požadovaném množství a kvalitě, a podle vaší aktuální potřeby. 

TERRA computer systems, Olomoucká 81, 627 00 Brno, www.terra.cz, info@terra.cz, obchod@terra.cz, 

tel:548 423 811, fax.: 548 423 810, T-Mobile: 737 211 680  

Program - Disc Manager

Tento programový balík slouží pro řízení automatického

duplikačního systému vybaveného automatickým podava-

čem, zapisovacími mechanikami a tiskárnou pro přímý

potisk potištitelných CD a DVD médií. Základem Disc Man-

ageru 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. 

Programový balík obsahuje tyto aplikace: 

Disc Manager - 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.

Label Designer - program pro grafický návrh potisků CD a

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.

TECHNICKÁ DATA

Kapacita zásobníků: 100 CD/DVD v jednom zásobníku

Konfigurace: 2 CD / DVD mechaniky, 1 tiskárna

Síťové připojení: LAN

Operační systém: Windows XP

Ovladač tiskárny: Windows 2000, Windows XP

Windows 7 - beta verze

Software: Disc Manager, Label Designer,

Nero, Disc Manager Net Client (*)

Hardware: Integrované PC (XP, 1GB RAM,

2x HDD, jeden pro OS, druhý pro

data, (**)

Tiskárna: max. 4800dpi

Inkousty: 1x barevný + 1x černý (4 barvy)

1x barevný + 1x foto (6 barev)

Tisk: tisk na disky s potištitelnou vrstvou

Rozměry: v  x   š   x   h

Omega: 480 x 460 x 640 mm 

Váha:   30 kg

Napájení: 110 - 230 V AC / 50 – 60 Hz 

Příkon: max. 200W 

Výrobce: TERRA computer systems

Pracovní podmínky: Provozní Skladovací 

Teplota: 5 až 28 °C - 20 až 50 °C

Vlhkost: 10 až 80 %  10 až 90 %

Navíc:

• CD Data Killer - zařízení na definované zničení
nahraných CD a DVD 

• Picker pro snadnou manipulaci s CD a DVD disky

(*) Lze dokoupit samostatně  (**) Dodávka neobsahuje monitor,
klávesnici a myš
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