SÉRIE RIMAGE CATALYST™
Desempenho e qualidade profissional em um pacote com tamanho ideal
Os sistemas de publicação de disco Rimage Catalyst™ oferecem hardware
de porte industrial, design voltado ao front office e produção de disco
com qualidade profissional, a opção ideal quando não é necessária uma
produção em grandes volumes. O sistema Catalyst inclui por padrão uma
impressora Everest® Encore™ ou Prism III™ e pode ser fornecido com ou sem
um PC incorporado, adequando-se a qualquer ambiente de TI.

Benefícios
Impressão avançada
Os sistemas Catalyst, com as melhores impressoras de disco
térmicas monocromáticas e em quatro cores, oferecem impressão
top de linha e produção de porte industrial em um pacote voltado
ao front office.

Durabilidade e resistência
Com fluxo de ar positivo através de um filtro acessível pela parte
frontal, gravadores de liberação rápida, compartimentos de disco
rígido voltados para a parte frontal e impressoras separadas, os
sistemas Catalyst foram criados para possibilitar manutenção fácil
em qualquer ambiente.

Produção flexível
Um carrossel com 3 compartimentos armazena até 150 discos, quer se trate de um tipo de disco para
produção ininterrupta ou até 3 tipos de disco para maior flexibilidade na produção. A saída de disco pode ser
configurada para o compartimento externo ou para um dos compartimentos internos, que são protegidos por
uma porta que pode ser bloqueada.

Recursos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrossel giratório para 150 discos para entrada/saída
Saída externa para 50 discos
Computador incorporado com conectividade de rede (somente no Catalyst 6000N)
Filtro de ar acessível pela parte frontal e fluxo de ar positivo
Monitor de status de LCD com duas linhas
Opções
Lâmpada de status DiscWatch™ integrada
• Gravadores de Blu-ray Disc™
Porta USB 3.0 acessível pela parte frontal
• A opção de sua preferência entre
Iluminação interna quando a porta está aberta
as tecnologias de impressão
Dois gravadores frontais alternáveis de liberação rápida
Everest Encore ou Prism III
Compartimentos para disco rígido acessíveis pela parte frontal
Rimage Software Suite (RSS)
Impressora Everest Encore ou impressora Prism III
- Everest Encore: a impressora de melhor qualidade para impressão permanente em quatro cores
- Prism III: a impressora térmica monocromática mais rápida e com menor custo por disco no mercado
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ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA
CATALYST 6000N

CATALYST 6000

2

2

Número de gravadores
Carrossel / Capacidade total

3 compartimentos / 150 discos

Capacidade do compartimento de saída
externo

50 discos

Impressora

Everest Encore ou Prism III

CPU

Intel Core i3-6100

Armazenamento HDD

2 x 500 GB

RAM

8 GB

Sistemas operacionais

Win 10 Enterprise de 64 bits

Adaptadores de rede
Rimage Software Suite (RSS)

Fornecido pelo usuário

Dois do tipo Ethernet de 1 GB
Um conjunto completo de ferramentas de software que permite design artístico
único, envio de trabalhos, operação por central de controle, monitoramento de
produção e criação de aplicações personalizadas.

CD Designer™

Software para criar etiquetas - Incluído

QuickDisc™
WebRSM™ / Rimage System Manager (RSM)

Software de gravação de disco - Incluído
Controle e gerencie o sistema, localmente ou através da web - Incluído

Altura

25,5 in / 64,7 cm

Largura

16 in / 40,6 cm

Profundidade*

23,25 in / 59 cm

Peso (sem impressora)

65,3 lb / 29,7 kg

61,7 lb / 28 kg

Peso com a Everest Encore

109,3 lb / 49,7 kg

105,7 lb / 48 kg

Peso com a Prism III

85,3 lb / 38,7 kg

81,7 lb / 37,1 kg

Especificações de alimentação

100-240 VCA, 60/50 Hz, 3,9-2,6 AMP, máximo de 500 W

Garantia
* Reserve espaço (3,5 pol. ou 9 cm) na parte traseira da máquina para o cabeamento.

Recomendamos
Contratos de manutenção da Rimage
Maximize seu ROI e minimize o tempo de inatividade quando
a solução rápida de problemas é essencial. Com nossa ampla
gama de técnicos experientes e serviços de suporte líderes do
setor, a Rimage tem o plano de manutenção ideal para suas
necessidades.

Kits de mídia Rimage
Obtenha um desempenho ininterrupto e confiável de seu
sistema Catalyst. Com discos e fitas de impressão otimizados,
os Kits de mídia proporcionam os resultados mais duradouros
com a melhor aparência em um pacote conveniente e acessível.
Para obter informações completas sobre as opções de suporte da Série
Rimage Catalyst e os Kits de mídia, visite www.rimage.com.
Blu-ray Disc™ é uma marca comercial da Blu-ray Disc Association.
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