Publishers CD / DVD / BD: Epson PP-100 II

Epson PP-100 II

Disc Publisher 2 dvd-recorders 100 cd/dvd 6 kleuren ink-jet printer

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Stel een vraag over dit artikel
FabrikantEpson

Beschrijving

EPSON Discproducer PP-100 II
Hightech inkjet bedrukking van EPSON voor uw CDs, DVDs en BDs- perfekt voor de professionele produktie van kleine CD/DVD of BD series in
uitstekende kwaliteit.
eigenschappen:

100 bd/dvd/cd's invoer
100 bd/dvd/cd's uitvoer
printer met zes gescheiden inkt cartridges
snelle inkjet technologie
snel, betrouwbaar en robuust robot mechanisme
meerdere jobs in een run
compatibel met bd-r, bd-re, dvd+r, dvd-r, dvd+rw, dvd-rw, cd-r en cd-rw

De belangrijkste voordelen op een rijtje
Betrouwbaarheid
Voor de lange levensduur van de Epson Discproducer™ zorgen de stevige en stofwerende behuizing, de vanzelfsprekende bediening en
beheersfunctie evenals de enorme capaciteit van de print engine met meer dan 1000 bedrukte discs per inkt set - de optimale basis voor
jarenlang professioneel gebruik.

Printkwaliteit
Uitstekende printtechnologie: de Micro Piezo™ technologie met zes kleuren is op de WaterShield™ discs van de wereldwijd leidende disc
fabrikant Taiyo Yuden afgesteld. Deze combinatie zorgt voor een fantastische brilliante en vlijmscherpe afdruk die tevenswatervast is.
Vanzelfsprekend kunt u ook media van andere fabrikanten gebruiken.
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Betaalbaarheid
Door de grote gescheiden inkt cartridges voor elke kleur wordt een cartridge alleen dan vervangen als hij leeg is. De gepatenteerde AcuGrip™
robot garandeert dat altijd alleen één disc opgepakt wordt en voorkomt zo recorder defecten en productie onderbrekingen. De lage
aanschafprijs van het systeem en van de cartridges zorgt voor een gunstige TCO.

Comfort
Met de Epson Discproducer™ is de productie van CDs en DVDs net zo eenvoudig als het gebruik van een kantoor printer. Het is het enige
systeem in zijn klasse dat - ergonomisch optimaal - uitsluitend van de voorkant bediend wordt en met één blik zijn status weergeeft.

Capaciteit
De Epson Discproducer™ verwerkt tot 100 CDs of DVDs in één stap en produceert afhankelijk van de hoeveelheid data tot 30 discs per uur.
Als systeem voor kleine series is de Epson Discproducer™ perfekt voor de productie van duizenden discs jaar voor jaar.

Vertrouwen
De naam Epson staat wereldwijd bekend voor betrouwbaarheid en de zekerheid dat het product zelf, de toebehoren en de support jarenlang
verkrijgbaar zijn. Het portaal www.discproducer.epson-europe.com ondersteunt geregistreerde gebruikers wereldwijd in vele talen.
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