
CD Printer 5000 Pro+ 
Tiskárna pro potisk CD a DVD médií

Tiskárny CD Printer 5000 Pro+ je barevná inkoustová tiskárna, pro potisk CD a DVD

médií ve vysoké kvalitě. Tiskárna je určena pro samostatnou práci s manuální obsluhou.

Tato velmi kvalitní tiskárna je určena především pro maloobjemové zakázky. 

Tiskárna CD Printer 5000 Pro+ může tisknout na potištitelná CD/DVD média plnobarevně

nebo jen černobíle, nebo na CD/DVD média s etiketou. Média se vkládají do pohybujícího

se traye, který zajistí kromě tisku i dostatečnou stabilitu a ochranu před pootočením

vloženého CD/DVD média. 

Potisk médií je ve vynikající kvalitě. Navíc v režimu foto, při použití rozlišení 4800 x 1200

dpi, je tisk neuvěřitelně realistický. 

Tiskárnu CD Printer 5000 Pro+  lze velmi jednoduše instalovat a obsluhovat. Doba tisku

jednoho média je 30 sec. v základním rozlišení. 

• Rychlý tisk
Potiskne dvě média
za minutu v základ-
ním rozlišení.

• Profesionální
kvalita tisku
Tisk barevně, až do
4800 dpi 

• Jednoduchá  
obsluha
Komfortní vkládání
a vyjmutí médií
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Prodejce:

Tiskárny CD Printer 5000 Pro+ je barevná inkoustová tiskárna pro potisk CD a DVD potištitelných médií, na kterých

je nanesena  speciální potištitelná vrstva (printable surface), zpravidla bílá, používá se i stříbrná. Tiskárna CD

Printer 5000 Pro+ je vyrobeny z inkoustové tiskárny HP DescJet 5650 fimy Hewlet Packard. Původní posuv papíru

byl nahrazen kompaktním mechanismem pro posuv CD nebo DVD médií (tray). Tiskárna byla doplněna přídavnou

elektronikou a senzory které snímají pohyb traye. Při tisku textů nebo grafiky Vás tiskárna CD Printer 5000 Pro+

uspokojí svou rychlostí, ostrostí kontur a písma. Věrné barvy a jemné barevné přechody charakterizují média

potištěná tiskárnou CD Printer 5000Pro+. Rovněž kvalitní ventilační systém umožňuje odsávání vznášejících se

zbytků inkoustu během tisku. To je nezbytné pro celkovou čistotu tisku a vnitřních částí tiskárny.

Technická specifikace 

Příkon:

• při tisku: 35 W 

• při vypnuté tiskárně: 2 W

• při nečinnosti: 4 W

Napájení: 100 / 240 V,  50 / 60 Hz

Rozměry: 450 x 135 x 340 mm

Váha: 8 kg

Technologie tisku: precision thermal ink

Metoda tisku: metoda tisku s vyhledáváním

bílých míst 

Tiskové módy: Standard, Premium, Photo 

Kvalita tisku Normal, Best, Max. dpi

Inkoustové kazety

• černá 19 ml 

• barevná 17 ml 

• foto 17 ml 

Velikost kapky: 3 pl (piko - litry)

Rozlišení: max. 4800 x 1200 dpi

Rychlost tisku: od 30 sec. do 3 min. v závis-

losti na rozlišení a módu tisku

Médium: 120 mm CD / DVD s potištitel-

ným povrchem, nebo CD / DVD

s etiketou 

Připojení: USB 1.0, USB 2.0

Ovladač: Win 2000, Win XP

Speciální funkce: Anti Vibration System VAS

volitelně potisk 80 mm medií

TTiisskkáárrnnaa  pprroo  ppoottiisskk  CCDD  aa  DDVVDD  mmééddiiíí

CCDD  PPrriinntteerr  55000000  PPrroo++
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