
Řada DP-4200 automatizuje proces vypalování a tisku množství 
zapisovatelných CD, DVD a Blu-ray disků. Disky jsou přenášeny 
jeden po druhém do jedné nebo dvou optických jednotek pomocí 
vestavěné robotiky. Po vypálení dat jsou disky přeneseny na vyso-
korychlostní plně barevnou tiskárnu disků s vysokým rozlišením.

K dispozici sedm modelů 

• DP-4200 Autoprinter (pouze pro tisk)

• DP-4052 Disc Publisher (1 jednotka CD/DVD)

• DP-4052 Blu Disc Publisher (1 jednotka CD/DVD/BD)

• DP-4201 Disc Publisher (1 jednotka CD/DVD)

• DP-4201 Blu Disc Publisher (1 jednotka CD/DVD/BD)

• DP-4202 Disc Publisher (2 jednotky CD/DVD)

• DP-4202 Blu Disc Publisher (2 jednotky CD/DVD/BD)

Všechny modely jsou kompatibilní s Windows 7/10 +  
a Mac OS  X10.7 (nebo vyšší). K dispozici jsou volitelné disky Blu-ray Disc.
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Technické specifikace DP-4200 Series 
Disc Publisher:
Kapacita disku: DP-4052:  50 
 Řada DP-4200:  100

Počet mechanik: DP-4200 Autoprinter –  žádná mechanika - pouze  
  tiskárna 
 DP-4052 Disc Publisher:  1 
 DP-4201 Disc Publisher:  1 
 DP-4202 Disc Publisher:  2

Disky: Nejnovější generace zapisovatelných  
 disků CD-R/DVD-R; volitelně 12x BD-R

Formáty, které lze  CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD, 
zaznamenat: MP3 na CD-Audio, většina ostatních standardních  
 formátů CD  
 DVD: DVD ± R, DVD ± RW, DVD ± DL a BD-R (pouze  
 pro jednotky Blu)

Metoda tisku: Thermal inkjet

Rozlišení tisku: Až 4800 dpi

Inkoustové kazety: Jedna tříbarevná inkoustová kazeta

Barvy: 16,7 milionu

Shoda barev: Včetně barevného profilu Z-Color™

Robotika: Vysokorychlostní řemenový pohon

Kontrolka úrovně Vypočítá skutečný počet výtisků na základě spotřeby 
inkoustu:  inkoustu v tiskové grafice (čeká na patentování)

Kontrolky: Externí: Napájení 
 Interní: Modré LED svítí během normálního provozu;  
 pulzování během nízkého stavu spotřebního  
 materiálu; během chybového stavu bliká

Operační systémy: Windows®: 7/10 + 
 Mac: OS X v10.7 nebo vyšší

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

Doporučené minimální Procesor Intel Pentium IV® nebo vyšší, 1 GB RAM 
požadavky na PC:  nebo vyšší, 10 GB nebo více volného místa na  
 pevném disku a dostupný port USB 2.0. Pro optimální  
 výkon použijte USB 3.0.

Doporučené minimální 1 GHz procesor Intel nebo vyšší, schopný provoz 
požadavky na  u Mac OS X v10.7 nebo vyšší, 1 GB RAM, 
systém Mac:  jeden dostupný port USB 2.0, 10 GB nebo více  
 volného místa na pevném disku. Pro optimální  
 výkon použijte USB 3.0.

Napájení: Univerzální automatické přepínání  
 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5.0 A

Certifikace: UL, UL-C, CE, FCC třída A, RoHS, WEEE

Hmotnost: 11,8 kg (26 liber)

Rozměry: 452 mm W x 279 mm H x 445 mm D 

Příslušenství: Software PTPublisher pro PC a Mac. 
 Jedna tříbarevná inkoustová kazeta a dva  
 vzorové disky Tuffcoat © (CD/DVD). 
 Kiosk Kit pro přední výdej až 100 disků.  
 (Pouze řada DP-4200)

Možnosti: Disky zapisovatelné na disky Blu-ray 
 Prodloužená záruka

Výrobce: Primera Technology Inc.

Příslušenství k modelové řadě DP-4200:
• USB 3.0 - poskytuje nejvyšší možnou rychlost záznamu 

na média CD-R, DVD-R a BD-R

• Vysokokapacitní tříbarevná inkoustová kazeta – to přináší 
nízké náklady na potisk

• Ideální pro vícebarevné rozložení disků

• Nová tisková kazeta zajišťuje rozlišení 1200 dpi s režimem 
HQ 4800 dpi pro dokonalé fotografické realistické potisky

• Bezúdržbový tiskový systém využívající inkoustovou 
kazetu s integrovanou tiskovou hlavou - eliminuje pro-
blémy s pevnými tiskovými hlavami a udržuje kvalitu 
tisku konzistentní po celou dobu životnosti stroje

• Minimální doba na výměnu inkoustu - během několika 
sekund připravena k obnovení tisku po výměně kazety

• Možnost Výběr zásobníku pro specifikaci různých typů 
médií pro každý zásobník (CD, DVD, BDR)

Nejčastější využití pro DP4200 je např. důkazní video záznamy 
pro policejní auta, obrázky PACS v radiologii, záznamy pro soudní 
řízení, bohoslužby, svatební videa s vysokým rozlišením, hudební 
CD pro prodávané kapely a sbírky fotografií pro misijní výlety.

Poznámka:
1) Síť Kompatibilní s volitelnou PT Publisher Network Edition. Produkt neobsahuje ethernetový port. 
2) DP-4052 NENÍ kompatibilní se sítí.
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