
Jsou nejlepší

Protože mají neuvěřitelně rychlý tisk s vynikající kvalitou, 
obsahují kvalitní software v češtině, oddělené inkoustové 
cartridge, jimiž lze dosáhnout nižší ceny potisku jednoho 
disku, jsou kompatibilní s operačními systémy Windows® 
a Mac® a mají nejvyšší možnou spolehlivost, nelze najít 
jinou lepší tiskárnu disků nebo duplikátor střední velikosti. 
Zakoupíte-li výrobek Primera, můžete být spokojeni. 
V uplynulých deseti letech vyrobila Primera více Disc 
Publisherů, než všechna naše konkurence dohromady. 
Co říkají druzí o fi rmě Primera a jejích výrobcích si můžete 
přečíst na našich webových stránkách PRIMERA.EU.

Doplňující rozšiřující software 

Další speciální přidaný software zahrnuje:
PTRip™: software, který pomocí robotiky a metody RIP 
umožňuje načíst Vaše osobní CD disky s hudbou a nahrát je do 
Apple®, iTunes® for iPhone®, iPod®, iPodTouch® nebo  Microsoft 
Media Player.
PTBackUp™: software, který automaticky provádí plánované 
zálohování souborů a dat na CD, DVD nebo Blu-Ray disky.
PTProtect™: software, který zabraňuje neoprávněnému 
kopírování DVD Video disků. Trail verze pro 3 DVD Video je 
zdarma. 
Jsou dostupné další doplňující SW pro specializované funkce – 
informujte se u nás.

Jednoduchá integrace – SDK

Pro aplikace, jakými jsou např. systémy PACS/DICOM pro 
pořizování lékařských snímků, policejní práce, systémy 
nepřetržitého monitorování – CCTV, zálohování a archivace, 
pořizování video a audionahrávek na počkání – Audio 
a Video on Demand a další aplikace, je někdy zapotřebí provést 
integraci Disc Publisheru do těchto systémů. 

Primera tuto integraci usnadňuje pomocí jednoduché avšak 
ucelené sady pro vývoj softwaru Software Developer’s Kit 
(SDK), která je k dispozici jak pro Windows tak i pro Mac. Sada 
SDK je pro kvalifi kované vývojáře k dispozici zdarma.

© 2011 Primera Technology, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tuff Coat je obchodní známka a Primera je registrovaná obchodní známka společnosti Primera Technology. Mac je obchodní známka společnosti Apple Computer, registrovaná v USA a v dalších zemích. Blu-ray 
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Technická specifi kace

Kapacita disků: 100 disků 

Počet mechanik: DP-4100 Disc Printer: 0 
 DP-4101 Disc Publisher: 1 
 DP-4102 Disc Publisher: 2

Záznamová zařízení: Záznamové mechaniky CD-R/DVD-R nejnovější generace;
 volitelně mechaniky 12x BD-R 

Metoda tisku: Inkoust; vyvinutý fi rmou Lexmark

Rozlišení tisku:  Až 4800 dpi

Tisková hlava: S dlouhou životností, vyměnitelná zákazníkem

Inkoustové cartridge: Oddělené velkokapacitní inkoustové cartridge azrová, 
 purpurová, žlutá a černá (CMYK)

Počet barev:  16,7 milionu 

Sladění barev:  Vestavěný barevný profi l Z-Color™

Robotika: Vysokorychlostní pohon řemenem

Upozornění na nízkou  Na základě použití inkoustu při předchozím tisku grafi ky
hladinu inkoustu:   vypočítává skutečný počet zbývajících tisků 
  (patent je v řízení)

Světelné indikátory: Vnější: Napájení
 Vnitřní: Nepřetržité osvětlení LED diodami modré barvy 
 při normálním provozu; pulzující při nedostatku 
 provozních médií; blikající ve stavu chyby 

Operační systémy:  Windows: XP/Vista/7
 Mac: OS X v10.6 nebo vyšší 

Datové rozhraní: USB 2.0 pro mechaniky CD/DVD; vysokorychlostní eSATA
 pro volitelné mechaniky BD-R.

Doporučené  Procesor Intel Celeron® nebo vyšší, paměť RAM 2GB nebo
minimální požadavky  větší, volný prostor na pevném disku 10GB nebo více,
na systém pro  jedno volné rozhraní USB 2.0 nebo volné rozhraní
počítače PC:  sběrnice PCI pro doplňkovou desku adaptéru rozhraní 
 USB 2.0 (karty typu Combo se nedoporučují), účet 
 uživatele s oprávněními místního správce. U typů pro 
 disky Blu-Ray jedno nebo dvě volná rozhraní eSATA.

Doporučené  Procesor 1 GHz PowerPC nebo procesor Intel nebo vyšší,
minimální požadavky  schopnost práce s operačním systémem Mac OS X v10.6
na systém pro  nebo vyšším, paměť RAM 1GB, jedno volné rozhraní 
počítače MAC:  USB 2.0, volný prostor na pevném disku 10GB nebo více. 
 U typů pro disky Blu-Ray jedno nebo dvě volná rozhraní 
 eSATA.

Napájení:  100-240 V stř., 50/60 Hz, 5.0A

Certifi káty: UL, UL-C, CE, FCC třída B, RoHS, WEEE

Hmotnost: 11,8 kg

Rozměry: 452 mm šířka x 279 mm výška x 445 mm hloubka

Součástí dodávky je: Program PTPublisher pro PC a Mac + SureThing 
 Sada Kiosk pro vysunutí až 100 disků z přední strany, 
 CMYK cartridge a tisková hlava

Volby zařízení:  - Mechaniky pro záznam na disky typu Blu-ray
 - Sada adaptérů pro disky typu Business; umožňuje používat
  » 8 cm mini CD a DVD – 186 MB
  » vizitkové CD 59 mm x 85 mm – 32 MB
  » “hockey ring” CD 63 mm x 80 mm typu – 60 MB
 - Program PTPublisher NE (WIN síťová verze) 
  k dispozici 05 2011
 - Prodloužená záruka
 - Program nadstandardních servisních zásahů
  (express oprava, výměna)

Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden/Niemcy
Ph: +49 (0)611 - 92777-0
Fx: +49 (0)611 - 92777-50
http://primera.eu
email: sales@primera.eu

Hodkovická 8
142 00 Praha 4 Lhotka
tel.: +420 244 471 787, 
 +420 244 472 725 
Fax: +420 241 470 814
www: www.sovte.cz
email: sovte@sovte.cz
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SLEDUJTE TEST RYCHLOSTI TISKU 

NA VAŠEM CHYTRÉM TELEFONU

Stáhněte si aplikaci QR-Reader a 
přijímejte na Vašem telefonu video.

Autorizovaný distributor CD, DVD, Blu-Ray 

duplikátorů/tiskáren a tiskáren etiket PRIMERA

www.primera.eu

Řada DP-4100
Disc Publishery a tiskárny disků

Nejrychlejší Disc Publishery 
CD, DVD a Blu-Ray disků na světě

http://primera.eu/cs/pages/disc-publisher-4100.html
http://primera.eu
mailto:sales@primera.eu
http://www.primera.eu
http://primera.eu/cs/specifications/dp-4100.html
http://primera.eu/en/markets/comments.html


Disc Publishery řady DP-4100

Překvapivě rychlý potisk a robotika

DP-4100 je v současné době řada nejrychlejších stolních 
tiskáren disků a duplikátorů na světě. Při 100% pokrytí 
povrchu tiskem a téměř dokonalé kvalitě tisku potiskují 

jeden disk pouze šest (6) vteřin, takže budete 
překvapeni, jak rychle můžete provést 

Vaši práci.

Řada DP-4100 je skutečně 
až dvacetkrát rychlejší než 
konkurenční výrobky 
s podobnou kvalitou tisku* 
a proto je řadou nejrychlejších 
stolních tiskáren disků 
a duplikátorů na světě.

V této řadě byla rovněž 
optimalizována rychlost robotiky 

pro uchopení a přepravu disků. 
V robotice, která je o 300% rychlejší 

než u předcházejících typů, je použit nový, 
pevný a spolehlivý systém pobyhu robotické ruky. Nový 
systém má i plynulejší a méně hlučný provoz.

Oddělené inkoustové cartridge 

znamenají dosažení nižší ceny potisku 

jednoho disku

DP-4100 je řada 
prvních Disc Publisherů 
fi rmy Primera, která 
nabízí oddělené 
cartridge s azurovým, 
purpurovým, žlutým 
a černým inkoustem 
(CMYK). Je proto možné 
vyměňovat pouze 
cartridge, kde byl inkoust spotřebován, čímž vzniká 
úspora nákladů na tisk jednoho disku. Platí to zejména 
při tisku disků, na nichž převládá jedna barva.

Potisk, který má profesionální kvalitu

Vestavěný systém tisku s vysokým rozlišením pomocí 
inkoustových trysek byl vyvinut fi rmou Lexmark®, 
světovou jedničkou v technologiích tisku. Dosahuje 
rozlišení tisku 4800 dpi, což je nejvyšší rozlišení, 
kterého dosahují světoví výrobci tiskáren disků 
a duplikátorů. 

Pokud tento tisk s velmi vysokým rozlišením 
zkombinujete s CD a DVD disky Primera s povrchem 
Tuff Coat a WaterShield™, získáte disky, které mají zcela 
profesionální vzhled. Disky s povrchem Tuff Coat 
a WaterShield™ jsou odolné proti vodě, poškrábání 
a znečištění. Mají i nádherný, velmi lesklý povrch, který 
jste pravděpodobně nikdy předtím neviděli. 
V tiskárnách disků řady DP-4100 lze rovněž používat 
prakticky všechna ostatní „printable“ média 
s povrchem pro tisk na inkoustových tiskárnách.

*Pouze doba tisku

Nejrychlejší zařízení pro výrobu CD, DVD a 
Blu-Ray disků na světě

Vysunování disků

V některých aplikacích, například u lékařských snímků 
a při zhotovování audio/video nahrávek na počkání, je 
zapotřebí, aby byly hotové disky vysunovány ven 
z přední strany zařízení. U řady Disc Publisherů je tato 
vlastnost volitelně dána konstrukcí již 5. generacie 
a provádí se automaticky. U některých konkurenčních 
zařízení je zapotřebí pokaždé ručně otevírat kryt nebo 
zásuvku – pokud to provádíte celý den, je to velmi 
nepohodlné.

Vyberte si vhodný Disc Publisher

Řada DP-4100 je tvořena třemi typy zařízení pro výrobu 
CD, DVD a Blu-Ray disků, které splňují prakticky všechny 
potřeby potisku nebo publikování disků.

Jsou dostupné 3 modely:
• DP-4100 Disc Printer – pouze pro potisk disků 

 (bez mechaniky)
• DP-4101 Disc Publisher – s jednou záznamovou 

  mechanikou
• DP-4102 Disc Publisher – se dvěma záznamovými 

  mechanikami

Osvětlení, které s Vámi spolupracuje

V DP-4100 je vestavěno osvětlení modrými LED 
diodami, které umožňuje sledovat, co se děje uvnitř. Při 
nedostatku spotřebních materiálů toto osvětlení pulzuje 
a při ohlášení chybového stavu publikátoru bliká. Ať 
sedíte u zařízení nebo stojíte na druhé straně místnosti, 
jste vždy informováni o stavu prováděné úlohy.

Výkonný software, který lze snadno 

používat

Používání Disc Publisheru řady DP-4100 je stejně snadné, 
jako tisk na kterékoliv kancelářské tiskárně. Dodávaný 
software Primera PTPublisher™ v češtině vyvolal velmi 
příznivou odezvu, neboť má jednoduché, intuitivní 
rozhraní. Zaškolení 
nové obsluhy nyní 
zabere pouze několik 
minut namísto 
několika hodin.

Stačí zvolit typ 
úlohy, kterou chcete 
provádět (data, video, 
audio, atd.), přiřadit tiskový soubor 
a stisknout tlačítko “GO”. Je to tak 
jednoduché!

Vestavěný software pro návrh SureThing™ Primera 
Edition (Windows) nebo DiscCover™ (Mac) umožňuje 
umístit na libovolné místo disku fotografi e, pozadí, text 
a grafi ku. Tyto vzory lze zároveň umístit tak blízko ke 
středu disku, jak je zapotřebí – hlavní omezení u zařízení 
jiných výrobců.

Řada DP-4100 je dostupná i s 
mechanikami pro duplikacina 
Blu-Ray Disc™.

Chcete vidět, jak rychle 
Disc Publisher-4100 potiskuje disk ? 
Shlédněte video na 
http://primera.eu/dp4100/

rozhraní PC

rozhraní Mac

http://primera.eu/cs/pages/disc-publisher-4100.html
http://primera.eu/dp4100/
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