2000i

Rimage 2000i – Simples,
poderoso e acessível.
Tão fácil quanto contar até três: abra a caixa, conecte os
cabos e ligue. Sem complicações. Não é necessário montar uma
impressora e nem fazer alinhamentos. Por um preço baixo você
obtém solução em publicação de CD/DVD para desktops em altíssima
qualidade e em fração de segundos. O Rimage 2000i oferece a
qualidade Rimage em um sistema fácil de usar, acessível e completo.
Promotor de uma impressão macia, o ultra contemporâneo
Rimage 2000i é o publicador de CD/DVD para desktops mais
eficiente disponível no mercado atualmente. A proporção otimizada
de 2 para 1 no processo de gravação e impressão não permite
congestionamentos e maximiza eficiência. Nossa patente tecnológica
de fluxo de dados transmite suavemente os dados ao gravador para
que se produza mais em menos tempo. O LCD comunica o status do
sistema para que você possa focar em seu trabalho. Desde o instante
em que se abre a caixa até o fim de qualquer trabalho, você pode
contar com o Rimage 2000i para obter extraordinária facilidade de uso
além de uma eficiência líder na indústria.
BAIXO CUSTO DE OPERAÇÃO
Velocidade, segurança e um compartimento para 100 discos –
combinado com um sistema inédito de gerenciamento de tinta – fazem
do Rimage 2000i líder em preço e performance.
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Capacidade superior de impressão

Planos de suporte — As soluções da Rimage têm serviço
avançado de suporte. Ela oferece 24 horas de suporte técnico
online ou por telefone.

É rápido, acessível e fácil de usar. Mas o que realmente
faz do Rimage 2000i uma impressora poderosa é a
tecnologia “HP-enabled thermal inkjet”. O Rimage 2000i
oferece inigualável controle de tinta e gerenciamento
de cores. As tecnologias únicas da HP - PhotoREt
(coloração por camadas) e ColorSmart III (tecnologia de
otimização de cor) - criam fotos realísticas, cores vivas e
textos extremamente aderentes para impressão de
labels com qualidade – diretamente em seu disco.

Uma solução simples e completa
Líder em softwares de ponta e robótica avançada—Software
poderoso, flexível e utilizável tanto para aplicações individuais
quanto para médias e grandes empresas. A robótica
automatiza e acelera todo o processo de publicação de discos.
Status instantâneo das atividades—A maciez de impressão e o
design integrado do Rimage 2000i inclui um display LCD para
notificação de status do sistema.

O Rimage 2000i inclui — Impressora Rimage 480i
desktop com tecnologia única oferecendo imenso leque
de opções de cores, tons mais claros e gradações de
cores sem riscos e manchas. Impressão sem defeitos em
disco.
Rimage 2000i
Caractarísticas:

Tecnologia de impressão Thermal Inkjet printing (inclui o Rimage 480i) — Até 4800 dpi (driver
selecionável) usando-se cartuchos de tinta Black (Rimage PN# RB1) e CMY (Rimage PN# RC1).
Software incluso Quick Disc, CD Designer. OfficeNet 2000i está disponível como opção, fornecendo
suporte para networking e produção crescente de discos.
Gravadores 2 gravadores de CD/DVD
Capacidade de discos Input — 100 discos, Output — 110 discos
Tamanho Altura 21.0” x Largura 15.75” x Profundidade 20.0” (53.3 cm x 40 cm x 50.8 cm).
Peso 58 lbs. (26.3 kg)
Garantia Um ano

Configuração mínima

Processador Intel® Pentium 4, 3 GHz

necessária para PC:

Sistema de memória (RAM) 1 Gbyte
Capacidade de armazenamento do disco rígido 2x74 Gbyte 7200 rpm SATA com RAID 0
ou 3x74 Gbyte 7200 rpm SATA sem RAID 0.
Gráficos de vídeo: 1024x768 (32-bit color), 60 Hz
Rede Ethernet 100 Mbps; recomendável 1 Gbps
Portas de Input/Output 1 USB 2.0
Sistema Operacional Microsoft® Windows® XP Professional
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