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Διανομή CD ασθενών, DICOM CD / DVD 
Εισαγωγή - Ανάκτηση  CD / DVD
Τα συστήματα Αllegro Medical είναι τέλεια προσαρμοσμένα 

για τα απεικονιστικά συστήματα και τα γραφεία σε κλινικές 

ή νοσοκομεία υποστηρίζοντας εφαρμογές DICOM CD / 

DVD οικονομικά και με υψηλής ποιότητας απόδοση. Τα 

συστήματα Allegro Medical ενσωματώνονται εύκολα στις 

medical εφαρμογές σας RIS και HIS, με τα ισχυρά εργαλεία  

ενσωμάτωσης του λογισμικού Rimage.

Οφέλη 
Κατάλληλο για το γραφείο ή την κλινική
Επιλέξτε το σύστημα Allegro Medical που ανταποκρίνεται καλύτερα στις 

ανάγκες σας. Το Allegro 20 - μια οικονομικά αποδοτική λύση για μικρές 

κλινικές - διαθέτει ένα recorder και ένα κάδο που δέχεται μέχρι 20 δίσκους. Το 

Allegro 100, ιδανικό για μεγαλύτερες κλινικές ή νοσοκομεία, έχει δύο recorders  

και δύο κάδους τροφοδοσίας που δέχονται μέχρι 100 δίσκους. Τα CD / DVD 

recorders και στα δύο μοντέλα, επιδέχονται προαιρετική αναβάθμιση σε Blu-ray ™.

Υψηλές Ταχύτητες  
Δυναμική ανταπόκριση στις απαιτήσεις της ιατρικής απεικόνισης με 

πλήρη έγχρωμη εκτύπωση της επιφάνειας σε μόλις 6 δευτερόλεπτα: Τα 

συστήματα Allegro Medical έχουν σχεδιαστεί με ρομποτικό σύστημα 

υψηλής ταχύτητας για μεγάλες παραγωγές και αποδόσεις .

Προσθήκη στις Ιατρικές Λύσεις 
Η ενσωμάτωση των συστημάτων Allegro Medical στις υπάρχουσες εφαρμογές σας είναι εύκολη. Σε μιά ήδη εγκατεστημένη 

εφαρμογή DICOM το σύστημα Rimage Allegro Medical μπορεί να λειτουργήσει άμεσα, παρέχοντας μια επιλογή χαμηλού 

λειτουργικού κόστους στις ιατρικές εγκαταστάσεις σας.

Το Rimage Software Suite προσφέρει το ισχυρότερο, πλήρως εξοπλισμένο πρόγραμμα εφαρμογής interface (API) στην 

αγορά, με εργαλεία που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των εφαρμογών σας. Τα συστήματα Allegro Medical είναι 

κατάλληλα για κλινικές ή άλλες εγκαταστάσεις που λαμβάνουν ή διαχειρίζονται δεδομένα. Παρέχει σε οποιονδήποτε 

χρήστη του δικτύου εύκολη πρόσβαση στο medical σύστημα Allegro ή επιτρέπει την ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση 

μέσω του διαδικτύου. Το σύστημα Allegro μπορεί εύκολα να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις DICOM - από 

αρχειοθέτηση έως διανομή - ανεξάρτητα από την τοποθεσία του χρήστη και της εκτέλεσης της ιατρικής εξέτασης. 

RIMAGE ALLEGRO™ ΣΕΙΡΑ MEDICAL
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ALLEGRO 20 ALLEGRO 100

Aριθμός recorders 1 2

Κάδοι δίσκων τροφοδοσίας / Συνολική 
χωρητικότητα 1 κάδος / 20 δίσκων 2 κάδοι / 100 δίσκων

Εκτυπωτής 4800 dpi inkjet

Rimage Software Suite (RSS) 
Ένα πλήρες σύνολο εργαλείων λογισμικού που επιτρέπουν μοναδικό 

σχεδιασμό, υποβολή εργασιών, διαχείριση συστήματος, παρακολούθηση 
παραγωγής και δημιουργία προσαρμοσμένων εφαρμογών

    CD Designer™ Λογισμικό δημιουργίας ετικετών - Συμπεριλαμβάνεται

    QuickDisc™ Λογισμικό εγγραφής δίσκων - Συμπεριλαμβάνεται

     WebRSM™ / Rimage System Manager 
(RSM)

Ελέγχει και διαχειρίζεται το σύστημα, τοπικά ή μέσω του διαδικτύου - 
Συμπεριλαμβάνεται

Συνδεσιμότητα USB USB 3.0

Ύψος 7 in / 17,8 cm 11 in / 27,9 cm

Πλάτος 15 in / 38,1 cm 17,8 in / 45,2 cm

Βάθος * 14,75 in / 37,5 cm 17,5 in / 44,5 cm

Βάρος 17 lb / 7,7 kg 26 lb / 11,8 kg

Προδιαγραφές ισχύος 100-240 VAC, 60/50 Hz, 5 AMP, 60 Watts

Εγγύηση 12 μήνες

Ελάχιστες προδιαγραφές υπολογιστή Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Rimage για τις ελάχιστες 
προδιαγραφές του υπολογιστή

* Αφήστε χώρο (3,5in ή 9cm) στο πίσω μέρος του μηχανήματος για τη καλωδίωση.

Συνιστούμε
Συμφωνίες συντήρησης  Rimage  
Η υπηρεσία Rimage Service και υποστήριξης είναι διαθέσιμη σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Μεγιστοποιήστε την απόδοση της επένδυσης σας (ROI) και 

ελαχιστοποιήστε το χρόνο διακοπής της λειτουργίας όταν απαιτείται 

γρήγορη επίλυση προβλημάτων. Χάρη των εξειδικευμένων τεχνικών μας 

και της κορυφαίας υπηρεσίας υποστήριξης της αγοράς, η Rimage διαθέτει 

ένα πρόγραμμα συντήρησης που ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Rimage αναλώσιμα
Τα Rimage all-in-one δοχεία μελάνης παρέχουν πλήρη χρωματική 

απόδοση   και επαγγελματικά αποτελέσματα. Επιλέξτε οπτικά μέσα  

medical  Rimage (CD και DVD), ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε 

εκτυπωτές inkjet, για βέλτιστη απόδοση σε  ιατρικές εγκαταστάσεις.

Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές υποστήριξης της σειράς Rimage 
Allegro Series και τα αναλώσιμα πολυμέσων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.
rimage.com. Το Blu-ray Disc ™ είναι εμπορικό σήμα της Ένωσης Blu-ray Disc.

Χαρακτηριστικά
• Αυτόματη εκτύπωση και εγγραφή CD / DVD DICOM 

• Χωρητικότητα τροφοδοσίας 20 δίσκων (Allegro 20) 

ή 100 δίσκων (Allegro 100) 

•  Έξοδος σε εξωτερικό κάδο των 100 δίσκων 

επιτρέποντας τη χρήση και των δύο κάδων ως 

είσοδο (μόνο Allegro 100)

• Ένα recorder (Allegro 20) ή δύο recorders (Allegro  

100) γιά CD / DVD (προαιρετικά Blu-ray)

• Λογισμικό Rimage Suite (RSS) με πλήρη 

εργαλεία API για ενσωμάτωση DICOM 

• Έγχρωμη εκτύπωση inkjet έως 4800 dpi 

• Δοχείο μελάνης all-in-one για ευκολία χρήσης 

• Σύνδεση USB 3.0 υψηλής ταχύτητας για μεταφορά 

δεδομένων, εσωτερικός φωτισμός & ένδειξη κατάστασης 

λειτουργίας.

• Δυνατότητα Εισαγωγής ιατρικών αρχείων από δίσκους 

Προαιρετικά
Recorders 

Blu-ray Disc ™


