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RIMAGE MEDICAL DISC DEVICE™ 2410

Μιά Ισχυρή Πλατφόρμα Ολοκληρωμένου Συστήματος
Το σύστημα Rimage MDD 2410 είναι μια λύση υψηλής απόδοσης για την αυτοματοποιημένη παραγωγή 
των δεδομένων των ασθενών σε CD / DVD . Η ροή εργασίας της Ιατρικής Απεικόνισης θα επωφεληθεί από 
μια πλήρως αυτοματοποιημένη και έξυπνη ρομποτική λύση  με χαμηλό μακροπρόθεσμα κόστος κτήσης.

Οφέλη 
Προσιτή τιμή
Το Rimage MDD 2410 είναι το πιο προσιτό σύστημα έκδοσης 
δίσκων με θερμικό εκτυπωτή. Είναι ο ευκολότερος τρόπος 
για να επιτύχετε ποιοτικές εκδόσεις με την ποιότητα Rimage 
σε προσιτό κόστος. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας 
υπολογιστής, το λογισμικό εφαρμογής και είστε έτοιμοι.

Συνδεσιμότητα δικτύου
Το σύστημα ΜDD 2410 μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε 
δίκτυο με την χρήση εξωτερικού υπολογιστή. 

Ενσωματωμένος εκτυπωτής
Ο εκτυπωτής Everest® 400 της Rimage είναι ο μοναδικός 
ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής στην αγορά, 
παρέχοντας ανεξίτηλες εικόνες υψηλής ανάλυσης και 
ευκρινές, ευανάγνωστο κείμενο. Σε αντίθεση με τις 
εκτυπώσεις inkjet, οι οπτικοί δίσκοι που εκτυπώνονται με 
θερμική τεχνολογία δεν γρατσουνιούνται, δε λερώνονται, δεν 
απολεπίζονται και δεν ξεθωριάζουν με την πάροδο του χρόνου.

Ασυναγώνιστη απόδοση
To carousel τριών κάδων και η  προαιρετική έξοδος 50 δίσκων 
επιτρέπει την χρήση διαφορετικών τύπων μέσων και  δίσκων 
πολλαπλών ασθενών ταυτόχρονα. Παράγει έως και 50 δίσκους 
CD-R, DVD-R ή Blu-ray Disc ™ ανά ώρα χωρίς παρέμβαση. 

Χαρακτηριστικά
Η Rimage βασισμένη στην πολύχρονη πείρα της 
περιλαμβάνει στο MDD 2410 κύρια χαρακτηριστικά :

• Φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας    
 DiscWatch™
• Δύο μπροστινά αποσπώμενα recorders με δυνατότητα   
 άμεσης αντικατάστασης.
• Ένδειξη λειτουργιών με οθόνη υγρού κρυστάλλου
• Τριών κάδων περιστρεφόμενο carousel -150 δίσκων- για  
 είσοδο/έξοδο 
• Εξωτερικός κάδος εξόδου 5 δίσκων
• Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής Εverest 400  
• Εσωτερικός φωτισμός
• Συνδεσιμότητα USB 3.0

Options
• Blu-ray recorders

• 50-disc external output bin
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

MEDICAL DISC DEVICE 2410
CPU/RAM/HDD Παρέχονται από τον χρήστη
Aριθμός recorders 2 CD/DVD (προαιρετικά BD)
Carousel / Συνολική χωρητικότητα 3 κάδοι / 150 δίσκοι
Χωρητικότητα εξωτερικού κάδου 5 δίσκοι (προαιρετικά εξωτερικός κάδος των 50 δίσκων)
Εκτυπωτής Everest 400
Θύρα USB USB 3.0
Ταχύτητα εκτύπωσης 60 δευτερόλεπτα
Ταινίες εκτύπωσης CMY (έγχρωμη) και μαύρη

Rimage Software Suite - Standalone

Ένα σύνολο εργαλείων λογισμικού που επιτρέπουν μοναδικό σχεδιασμό, 
υποβολή εργασιών, διαχείριση συστήματος, παρακολούθηση παραγωγής και 

δημιουργία προσαρμοσμένων εφαρμογών.

 Στο Rimage Software Suite περιλαμβάνεται το CD Designer ™, QuickDisc ™, 
WebRSM ™, WebQD ™ και  το Rimage System Manager

Ύψος 19 in / 48.3 cm
Πλάτος 14.8 in / 37.6 cm
Πλάτος* 19.5 in / 49.5 cm
Βάρος 64 lb / 29 kg
Προδιαγραφές ισχύος 100 – 240VAC, 60/50 Hz, 3.4 - 2.4A, 500W max
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
Το MDD 2410 έχει σχεδιαστεί για χρήση με το Rimage 
MDD Media Kits. Με τις βελτιστοποιημένες ταινίες 
εκτύπωσης και δίσκους CD, DVD ή Blu-ray, 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 Medical Disc Device Series και 
τα Media Kits αναλωσίμων πολυμέσων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.rimage.com. 


