
 

 

 

Disc Publisher SE-3 je kompaktní, 

univerzální zařízení pro produkci disků, které 

se dokonale hodí na Váš pracovní stůl. 

Umožňuje automaticky kopírovat a najednou 

potisknout až 20 disků. 

Je vhodné pro širokou škálu jednoduchých 

až středně obsáhlých úloh publikace disků.  
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 Technické údaje 

Typy: 

Disc Publisher SE-3AutoPrinter 
Bez záznamových mechanik, pouze pro potisk 
Disc Publisher SE-3 DVD/CD 
Disc Publisher SE-3 Blu BDR/DVD/CD 
(Vypalovací mechanika Blu-ray) 

Kapacita disků 20 disků 

Záznamové rychlosti 
CD: 40x, DVD: 20x, DVD-DL: 10x, 
BD-R:12x (pouze pro Blu-ray jednotky) 

Formáty záznamu: 

CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-
CD, MP3 na CD-Audio, většina dalších 
průmyslových standardních formátů pro záznam 
na CD a BD-R disky (pouze pro jednotky Blu-ray) 
DVD: DVD±R, DVD±RW, DVD±DL 

Optická mechanika 
CD-R, DVD-R záznamové mechaniky nejnovější 
generace 
Volitelně mechanika 12x BD-R 

Způsob tisku Inkoustovými tryskami 

Rozlišení tisku Až 4800 dpi 

Maximální šířka tisku: 120mm (4,724") 

Kazety s inkousty: Kazeta s barevnými inkousty CMY 053334 

Barvy: 16,7 milionu 

Software: 

Pro počítač typu PC: PTPublisherTM se 
softwarem pro návrh etiket CD disků 
SureThingTM vydaným firmou Primera. 
Pro počítač typu Mac: PTPublisher se softwarem 
pro návrh etiket Disc Cover. 

Typy médií: 
DVD±R a CD-R disky s povrchem, který lze 
potisknout; standardní nebo odolávající vodě 

Datové rozhraní: USB 3.0 pro mechaniky CD/DVD/BDR 

Doporučené minimální 
požadavky na systém 
počítače typu PC: 

Procesor Intel Celeron® nebo vyšší třídy, paměť 
RAM 2GB nebo větší, volný prostor na pevném 
disku 10 GB nebo větší, dostupné rozhraní USB 
2.0. Pro optimální výkon se doporučuje používat 
rozhraní USB 3.0. 

Doporučené minimální 
požadavky na systém 
počítače typu Mac: 

Procesor Intel s taktem 1 GHz nebo rychlejším, 
který je schopen pracovat s op. systémem Mac 
OS X v.10.7 nebo vyšším, paměť RAM 1 GB, 
jedno dostupné rozhraní USB 2.0. Pro optimální 
výkon se doporučuje používat rozhraní USB 3.0. 

Operační systémy Windows: 7/8/10+ 
Mac: OS X v.10.7 nebo vyšší 

Jmenovitý el. příkon: 12Vss., 5A 

Bezpečnost: UL, UL-C, CE 

Shoda s obecně 
platnými emisními 
normami: 

RoHS, WEEE, FCC Class B, CE 

Požadavky na 
elektrické napájení: 

120-240Vstř., 50/60 Hz, 60 W 

Hmotnost: 7,7 kg (17 liber) 

Rozměry: 
381 mmŠ x 375mmH x 178mmV 
(15"Š x 14.75"H x 7"V) 

Doplňky: 

Disky typu CD-R/DVD±R: vodě odolávající povrch 
povrch WaterSafe (lesklý). 
Sada pro vývoj softwaru PTBurn (SDK) pro 
přizpůsobení požadavků zákazníka softwarovým 
aplikacím jiných firem (bezplatně k dispozici 
kvalifikovaným vývojářům). 

Záruka: 

Jeden rok na díly a provedení. Dalších 12 
měsíců záruky při registraci nejpozději do 6 
měsíců ode dne zakoupení u některého 
evropského autorizovaného prodejce. 
(Na mechaniky a spotřební materiály se tato 
dvouletá záruka nevztahuje!) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Typy, které jsou k dispozici 
Pokud chcete pouze tisknout, je k dispozici Disc Publisher 
SE-3 AutoPrinter, který zhotovuje skvěle vyhlížející, 
plnobarevné disky v sériích až 20 disků najednou. Je to 
dokonalé, nízkonákladové automatizované řešení potisku 
disků pro duplikátory věžového typu řady DUP, které si 
můžete rovněž zakoupit. 

Typy Disc Publisheru SE-3: 

»   Disc Publisher SE-3 AutoPrinter  
      (bez mechanik, pouze pro potisk) 
»   Disc Publisher SE-3 DVD/CD 
»   Disc Publisher SE-3 Blu BDR/DVD /CD 
      (vypalovací mechanika Blu-ray) 

Produkce plnobarevných disků zjednodušena! 
Disc Publishery Primera jsou od úvodního nastavení až po 
plný provoz snadno použitelné, neboť jsou dodávány s 
jednoduchým, avšak výkonným softwarem ve stylu 
průvodce, který usnadňuje publikaci disků a je součástí 
dodávky Publisheru, jak pro počítače na bázi Windows, 
tak i pro systémy na bázi Mac. Zakomponovaný software 
pro návrh disků umožňuje umístit na libovolné místo  
povrchu disku fotografie, pozadí, texty a grafiku. 
Stačí zadat soubory, které se mají vypálit a vytisknout, 
zvolit požadovaný počet hotových disků a stisknout Go! 

Výhody: 

»  Tisk bez ohraničení (fotografie, pozadí, texty 
   a grafiku lze umístit kamkoliv na disk, a to i tak blízko 
   středu disku, jak je požadováno) 
»  Potisk bez přímého dotyku povrchu disku 
»  Beze ztrát inkoustu vznikajících výměně kazet s 
   inkousty odstraňováním vzduchových bublinek 
   z hadiček  přivádějících inkousty. 
»  Vynikající fotorealistické rozlišení tisku 4800 dpi 
 
 
 
 
 
 

Vlastnosti  
»  Rozhraní USB 3.0 - poskytuje nejrychlejší možné 
rychlosti záznamu na média typu CD-R, DVD-R a BD-R 
»  Jedna kazeta se třemi barevnými inkousty a s velkou 
výtěžností - při potisku disků poskytuje nízké náklady na 
inkoust 
»  Rozlišení tisku 4800 dpi 
»  Kompatibilní s Windows 7/8/10+ a Mac OS X 10.7 nebo 
s novějšími verzemi 
»  Tiskne až o 270% rychleji než předcházející typ. 
Několik příkladů nejpopulárnějšího použití tohoto 
Publisheru zahrnuje videozáznamy pořizované policejními 
vozidly, pořizování a archivaci rentgenových snímků 
(PACS), záznamy soudních jednání, náboženských 
obřadů, videozáznamy s vysokým rozlišením (např. 
svatebních obřadů), potisk CD disků s tvorbou hudebních 
skupin určené k prodeji a CD s kolekcemi fotografií 
pořízených na cestách. 

Autorizovaný distributor a servisní středisko  
tiskáren FARGO a PRIMERA pro Českou a 

Slovenskou republiku 
Hodkovická 8,142 00 Praha 4 Lhotka 
tel.: 244 471 787,  244 472 725 email: 
sovte@sovte.cz, www: www.sovte.cz 
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