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ΣΕΙΡΑ RIMAGE CATALYST™

Options
• Recorders Blu-ray Disc ™

• Επιλογή τεχνολογίας   

 εκτύπωσης, Everest Encore  

 ή Prism III

Επαγγελματική απόδοση και ποιότητα σε 
ιδανικό συνδυασμό
Τα συστήματα εγγραφής και εκτύπωσης δίσκων Rimage Catalyst ™ 

προσφέρουν βιομηχανική ποιότητα, φιλικό σχεδιασμό και  παραγωγή 

δίσκων επαγγελματικής ποιότητας, μια ιδανική επιλογή όταν απαιτείται 

παραγωγή μεγάλου όγκου. Το σύστημα Catalyst έρχεται με έναν 

Everest® Encore ή έναν Prism III ™ εκτυπωτή, με ή χωρίς ενσωματωμένο 

υπολογιστή, κατάλληλο για οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας.

Οφέλη 
Δυναμική Εκτύπωση 
Τα συστήματα Catalyst, με  τους καλύτερους  έγχρωμους ή 

θερμικούς μονόχρωμους εκτυπωτές στον κόσμο, παρέχουν 

κορυφαίες εκτυπώσεις δίσκων και δυνατότητα παραγωγής 

επαγγελματικού επιπέδου σε κομψό μέγεθος και σχεδιασμό 

που εναρμονίζεται σε κάθε χώρο.  

Στιβαρή ανθεκτικότητα
Με θετική ροή αέρος μέσω  μπροστινού προσβάσιμου φίλτρου, 

γρήγορα αποσπώμενα recorders, μπροστινές θύρες σκληρών 

δίσκων και ξεχωριστούς εκτυπωτές, τα συστήματα Catalyst είναι σχεδιασμένα για να συντηρούνται 

εύκολα σε κάθε περιβάλλον.

Ευέλικτη παραγωγή
Το carousel τριών κάδων διαχειρίζεται έως και 150 οπτικούς δίσκους, είτε ενός τύπου για αδιάλειπτη 

παραγωγή είτε έως τρεις διαφορετικούς τύπους για παραγωγική ευελιξία. Η έξοδος των δίσκων 

μπορεί να ρυθμιστεί  είτε στον εξωτερικό κάδο είτε στους εσωτερικούς προστατευμένους κάδους  

με κλειδαριά .

Χαρακτηριστικά
• Περιστρεφόμενο carousel 150 δίσκων για είσοδο/έξοδο

• Εξωτερική υποδοχή εξόδου 50 δίσκων

• Ενσωματωμένος υπολογιστής με σύνδεση δικτύου (μόνο στο Catalyst 6000N)

• Μπροστινό προσβάσιμο φίλτρο αέρα και θετική ροή αέρα

• Ένδειξη λειτουργιών με οθόνη υγρού κρυστάλλου δύο γραμμών 

• Φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας DiscWatch™  

• Θύρα USB 3.0 στη μπροστινή όψη

• Εσωτερικός φωτισμός όταν ανοίξει η πόρτα

• Δύο recorders με δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης

• Θύρες σκληρών δίσκων προσβάσιμες από μπροστά

• Rimage Software Suite (RSS)

• Εκτυπωτής Εverest Encore ή Prism III

  - Everest Encore: Εκτυπωτής υψηλής ποιότητας για ανεξίτηλες έγχρωμες εκτυπώσεις

  - Prism III: Ο ταχύτερος και οικονομικότερος θερμικός μονόχρωμος εκτυπωτής της αγοράς
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

CATALYST 6000N CATALYST 6000
Aριθμός recorders 2 2

Carousel / Συνολική χωρητικότητα 3 κάδοι / 150 δίσκοι

Χωρητικότητα εξωτερικού κάδου 50 δίσκοι

Εκτυπωτής Everest Encore ή Prism III

Επεξεργαστής Intel Core i3-6100 Παρέχεται από τον χρήστη

Αξιόπιστη μονάδα πλατφόρμας (TPM) Συμπεριλαμβάνεται -

Σκληροί δίσκοι 2 x 5oo GB σε διαμόρφωση RAID 0

Παρέχεται από τον χρήστη
Μνήμη RAM 8 GB

Λειτουργικό σύστημα Win 10 Enterprise 64-bit

Κάρτα δικτύου Δύο  1 GB Ethernet

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)

Ελέγξτε και διαχειριστείτε το σύστημα, τοπικά ή μέσω του διαδικτύου 
-Συμπεριλαμβάνεται

Ύψος 25.5 in / 64.7 cm

Πλάτος 16 in / 40.6 cm

Βάθος* 23,25 in / 59 cm

Βάρος (χωρίς εκτυπωτή) 65.3 lb / 29.7 kg 61.7 lb / 28 kg

Βάρος με εκτυπωτή Everest Encore 110.3 lb / 50.1 kg 106.7 lb / 48.5 kg

Βάρος με εκτυπωτή Prism III 85.3 lb / 38.8 kg 81.7 lb / 37.1 kg

Προδιαγραφές ισχύος 100-240 VAC, 60/50 Hz, 3.9-2.6 AMP, 500 watt μέγιστο

Εγγύηση 12 μήνες

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

Συνιστούμε
Συμφωνίες συντήρησης  Rimage
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 Media Kits
Αποκτήστε αξιόπιστη και αδιάλειπτη απόδοση με το σύστημα 

Catalyst. Με τις βελτιστοποιημένες ταινίες εκτύπωσης και δίσκους, 

τα Media Kits σας δίνουν αποτελέσματα με την καλύτερη εμφάνιση 

και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής  σε ένα βολικό και οικονομικά 

προσιτό πακέτο.

Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές υποστήριξης της σειράς Rimage 
Catalyst Series και τα Media Kits αναλωσίμων πολυμέσων, επισκεφτείτε τη 
διεύθυνση www.rimage.com. 

Το Blu-ray Disc ™ είναι εμπορικό σήμα της Ένωσης Blu-ray Disc.


