Opis produktu | Rimage 2000i II generacji
Nowa generacja duplikatorów desktop serii 2000i
Teraz dostępna z nagrywarkami Blu-ray™
Udoskonalona wersja duplikatora do płyt Rimage 2000i II generacji to
przystępne cenowo rozwiązanie do biur. Teraz urządzenie wyposażone jest
w oprogramowanie sieciowe Rimage Software Suite – Network i port USB
3.0. Opcjonalnie dostępne jest oprogramowanie DiscFlow Software for Mac
i nagrywarki BD, tak więc jest to najlepiej wyposażony duplikator desktop
na rynku. Po zakupie systemu Rimage Desktop 2000i II generacji, wystarczy
wypakować go z pudełka, podpiąć kable, włączyć zasilanie i można przystąpić
do tworzenia profesjonalnie wyglądających płyt. Nie ma potrzeby składania
komponentów czy konfiguracji drukarki, za każdym razem i w dowolnym
momencie otrzymuje się profesjonalny rezultat.

Zalety
Desktop 2000i Series II

Doskonałe nadruki
•

Zintegrowana drukarka HP z zaawansowanymi rozwiązaniami do kontroli atramentu i doskonałym systemem
zarządzania barwą tworzy fotorealistyczne nadruki z żywymi kolorami i wyraźnym, łatwym do odczytu tekstem
bezpośrednio na płytkach.

Niskie koszty użytkowania
•

Szybkość, niezawodność i pojemny magazynek na płyty w połączeniu z innowacyjnym systemem zarządzania
atramentem sprawiają, że Rimage 2000i z serii II jest liderem w ujęciu cenowym i wydajności wśród systemów
desktop.

Uproszczona organizacja pracy
•

Zoptymalizowany stosunek ilości nagrywarek do wydajności drukarki 2-do-1 eliminuje przestoje i zwiększa
efektywność, sprawiając, że Rimage 2000i serii II jest idealnym rozwiązaniem dla małych biur.

Produkcja płyt bez udziału operatora
•

Niezawodna robotyka gwarantuje długie działanie, bez potrzeby ingerencji operatora, a zintegrowany wyświetlacz
LCD w jasny sposób informuje o statusie zadań, pozwalając Ci się skupić na własnej pracy.

Standardowe narzędzia

Opcjonalnie

•

•
•

•
•
•
•
•

Rimage Software Suite – Network gwarantuje możliwość
podłączenia do sieci i dostęp zdalnych klientów
Port USB 3.0
Dwie nagrywarki CD/DVD
Magazynek wejściowy i odbiorczy na 100 płyt
Wyświetlacz LCD informujący o statusie pracy
Zintegrowana termiczna drukarka atramentowa HP
o rozdzielczości 4800 dpi korzystająca z technologii
optymalizujących wydruki PhotoREt IV color-layering i
ColorSmart III.
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Nagrywarki Blu-ray
DiscFlowTM for Mac

Opis produktu | Rimage 2000i II generacji
Specyfikacja
Desktop 2000i Series II
Ilość nagrywarek

2 CD/DVD (opcjonalnie BD)

Pojemność magazynka na czyste płyty

100 płyt

Pojemność magazynka na wykonane płyty

100 płyt

Drukarka

HP zoptymalizowana do rozdzielczości 4800x1200, atramentowa
z oddzielnymi wkładami na atramenty kolorowe i czarny
Pełny zestaw narzędzi software’owych umożliwiających tworzenie
unikalnych projektów, zlecanie zadań, zarządzanie, monitoring i

Rimage Software Suite – Network

tworzenie własnych aplikacji.
W zestawie Rimage Software Suite (RSS) – Network jest CD
Designer™, QuickDisc™, WebRSM, WebQD™ i Rimage System Manager
Opcjonalnie dołączane oprogramowanie DiscFlow. Współpracuje

DiscFlow

bezproblemowo z Apple Final Cut Pro, Avid, Adobe innymi
popularnymi aplikacjami do produkcji cyfrowych.

Wysokość

53.3 cm

Szerokość

40 cm

Głębokość

50.8 cm

Waga

28.1 kg

Zasilanie

100 – 240 VAC, 60/50 Hz, 2.7A,

Gwarancja

12 miesięcy

Pakiety serwisowe
Dystrybutor oferuje różnego rodzaju pakiety serwisowe i opcje rozszerzenia gwarancji. Informacje na ten temat
dostępne są na stronie: http://duplikacja.pl/serwis/

Zestawy Rimage Media Kit
W sprzedaży dostępne są zestawy oryginalnych taśm drukujących i najwyższej jakości nośników. Korzystanie z nich
gwarantuje, że wykonane płyty będą trwałe i estetyczne.
Szczegółowe informacje na temat produktów Rimage znaleźć można na stronie: www.duplikacja.pl
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