Epson DiscproducerTMPP-100AP

De nieuwe Epson PP-100AP Autoprinter maakt professionele afdrukken op cd's en dvd's
media. De PP-100AP kan tot 95 schijven per uur verwerken en is dus ideaal voor snelle en
efficiënte productie in grote batches van professioneel ontworpen digitale media. De
nieuwe DiscproducerTM biedt afdrukken van hoge kwaliteit en houdt tegelijk de kosten
laag. Hij is vanaf midden januari 2010 verkrijgbaar bij geautoriseerde Epsonvertegenwoordigers.
Cd's en dvd-schijven worden regelmatig gebruikt in de entertainment- en
beeldverwerkingsindustrieën, maar ook bij bedrijven, bureaus en openbare instellingen is
er een groeiende behoefte aan schijven met een professionele look en afwerking voor
digitale hand-outs. Vandaag kiezen marketingafdelingen er meer en meer voor om
afbeeldingen en films op cd's en dvd's naar hun klanten en partners te verzenden.
De volledig automatische Autoprinter heeft vier laden, waardoor continu tot 100 schijven in
twee laden kunnen worden verwerkt tijdens één afdrukcyclus. Hij combineert prachtige
afdrukkwaliteit met overtuigende snelheid. De Epson PP-100AP verwerkt tot 95 schijven
per uur in de snelle afdrukmodus en 50 schijven in de modus met fotokwaliteit. Als u grote
volumes dient af te drukken, bijvoorbeeld wanneer u schijven voor professionele
doeleinden dupliceert, kan het systeem worden uitgebreid om aan uw specifieke vereisten
te voldoen: u kunt tot zes Epson PP-100 AP Autoprinters vanaf één computer besturen en
tot 570 volledig bedrukte schijven (45 mm - 116 mm) per uur verwerken.
Het volledig afgesloten afdruksysteem is beschermd tegen stof en vertrouwt op het
ingebouwde AcuGripTM-mechanisme, ontworpen voor een lange levensduur van meer
dan 100.000 afgedukte media. Hierdoor kan hij tegemoetkomen aan de uitdagende
behoeften van professionele productie van schijven. Door gebruik van zes afzonderlijke
inktpatronen met hoge capaciteit behaalt de PP-100AP een ongelofelijke afdrukcapaciteit
van meer dan 1.000 afdrukken per set inktpatronen. Voor een nog efficiënter beheer van
uw taken wordt de intuïtieve Epson Total Discmaker-software meegeleverd.

DATASHEET

KEY FEATURES

Epson DiscproducerTMPP-100AP
BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

PRODUCT SPECIFICATIONS
PRINT SPECIFICATIONS
Afdruksnelheid

95 media/h (snelmodus)

Print Head

Micro Piezo

Print Direction

Bidirectional, Unidirectional

Afdrukresolutie

1.440 DPI x 720 DPI (snelmodus), 1.440 DPI (kwaliteitsmodus)

Sproeikopconfiguratie

180 jets zwart, 180 jets per kleur

INK CARTRIDGE
Inktkleur

Dye Ink

Kleuren

Cyan, Magenta, Yellow, Light Cyan, Light Magenta, Black

Aantal kleuren

6

116 mm

Diameter
Outside Diameter Setting

1.194 mm - 70 mm

Range
Standard Setting for Inside

45 mm

Diameter
Inside Diameter Setting Range 50 mm - 18 mm
Guaranteed Print Area

45 mm - 116 mm

CD DRIVES
Type media

CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BluRay

SUPPORTED MEDIA
Size Outside Diameter

120 mm

Size Inside Diameter

15 mm

Size Thickness

12 mm

ALGEMEEN
Afmetingen

377 mm x 465 mm x 348 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht

22 kg

Bijgeleverde software

Epson Total Disc Maker

Klankdruk

Bedrijf: 45 dB (A)-in stand-by modus: 45 dB (A)

Energieverbruik

40 Watt (spaarstand), 28 Watt (in stand-by modus)

IT ENVIRONMENT
Aansluitingen

USB 2.0 type B

OTHER
Garantie

12 maanden On-site

Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 /min.)
www.epson.be

LOGISTICS INFORMATION
SKU
C11CA93021
Streepjescode
8715946464572
stuks
1
Palletformaat
6 stuks (2 x 3)

PRINT AREA
Standard Setting for Outside

Drivers en hulpprogramma's (CD)
Afzonderlijke inktpatronen
Hoofdapparaat
Stroomkabel
Plaatsingshandleiding
USB-kabel
Gebruiksaanwijzing (CD)

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 /oproep + 0.15 /min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

