
Nagrywanie płyt CD i DVD z danymi pacjentów
System Rimage MDD 2450 to wydajne, inteligentne rozwiązanie typu in-house. Umożliwia zautomatyzowane 
tworzenie płyt CD i DVD z danymi pacjentów, zapewniając jednocześnie niskie koszty eksploatacji w dłuższej 
perspektywie czasowej.

RIMAGE MEDICAL DISC DEVICE™ 2450

Zalety
Korzystna cena
Rimage MDD 2450 to najbardziej przystępna cenowo propozycja 
spośród dostępnych na rynku systemów publikacji płyt wyposażonych 
w drukarkę termiczną. Aby nagrywać płyty za pomocą systemu Rimage, 
wystarczy komputer PC i specjalne oprogramowanie.

Możliwość podłączenia do sieci
System MDD 2450 można w prosty sposób podłączyć do sieci, 
korzystając z zewnętrznego komputera.

Ochrona przed kurzem
Urządzenie wyposażono w nowe filtry wentylacyjne ograniczające 
zanieczyszczenie pyłowe we wnętrzu obudowy. 

Zintegrowana drukarka
Rimage Everest™ Encore 400 to jedyna na rynku w pełni zintegrowana 
drukarka termoretransferowa, wykonująca niezmywalne nadruki 
z obrazami w wysokiej rozdzielczości i wyraźnym, łatwym do odczytania 
tekstem. W przeciwieństwie do druku atramentowego etykiety 
wykonane metodą termoretransferową są odporne na zarysowania, 
rozmazanie, odklejanie się i blaknięcie wraz z upływem czasu.

Wysoka wydajność
Karuzela z trzema koszami w standardzie oraz opcjonalną tacką 
na 50 płyt umożliwia jednoczesne nagrywanie danych wielu pacjentów 
na różnych nośnikach. Pozwala to całkowicie automatycznie nagrywać 
do 50 płyt CD-R, DVD-R lub Blu-ray™ na godzinę. 

Narzędzia 
Bazując na wieloletnim doświadczeniu w zakresie projektowania 
i produkcji sprzętu, w modelu MDD 2450 Rimage oferuje:

• zintegrowaną diodę statusu DiscWatch™,
• dwie szybkowymienne nagrywarki wyjmowane od przodu,
• wyświetlacz LCD informujący o statusie projektów,
• obrotową karuzelę z 3 koszami mieszczącą 150 płyt,
• zewnętrzną tackę na 5 płyt,
• zintegrowaną drukarkę termoretransferową Everest Encore 400,
• wewnętrzne podświetlenie,
• łączność USB 3.1 Gen 1.

Opcje 
• Nagrywarki Blu-ray
• Zewnętrzna tacka na 50 płyt



SPECYFIKACJA
MEDICAL DISC DEVICE 2450

Procesor/pamięć RAM/dysk HDD Sprzęt użytkownika
Liczba nagrywarek 2 CD/DVD (opcjonalnie Blu-ray)
Karuzela / całkowita pojemność 3 kosze / 150 płyt
Tacka na gotowe płyty 5 płyt (opcjonalna zewnętrzna tacka na 50 płyt)
Drukarka Everest Encore 400
Port USB USB 3.1 Gen 1
Prędkość druku 60 sekund
Taśmy drukujące CMY, czarna
Pakiet oprogramowania  
Rimage Software Suite (RSS)

Zestaw narzędzi umożliwiających tworzenie unikalnych projektów 
nadruku, zlecanie zadań, zarządzanie systemem, monitorowanie 
produkcji i tworzenie własnych aplikacji.

Pakiet oprogramowania obejmuje następujące aplikacje:  
CD Designer™, QuickDisc™, Rimage System Manager.

Wysokość 48,3 cm
Szerokość 37,6 cm
Głębokość* 49,5 cm
Waga 29 kg
Zasilanie 100 – 240VAC, 60/50 Hz, 3,4 - 2,4A, 500 W (maks.)
Gwarancja 12 miesięcy

*Z tyłu urządzenia należy zostawić 9 cm wolnej przestrzeni na okablowanie.

Polecamy
Umowy serwisowe Rimage
Zwiększ swój zwrot z inwestycji i ogranicz do minimum czas przestoju w przypadku, gdy szybkie rozwiązanie 
problemu jest koniecznością. Polski dystrybutor, firma Alstor, oferuje pakiety serwisowe dostosowane do 
Państwa potrzeb, a wszystkie usługi wykonywane są przez wykwalifikowanych inżynierów.

Zestawy Rimage Media Kit
Do użytkowania w parze z systemem MDD 2450 
zaprojektowano specjalny zestaw materiałów eksploatacyjnych 
Rimage MDD Media Kit. Znajdujące się w nim zoptymalizowane 
taśmy oraz komplet nośników CD, DVD lub Blu-ray gwarantują, 
że produkowane płyty będą nie tylko ładnie wyglądać, ale 
również będą trwałe, a wszystko to w jednym wygodnym 
opakowaniu i w rozsądnej cenie.

Więcej informacji na temat produktów Rimage znaleźć można na stronie: 
www.alstor.pl i www.rimage.com.pl

Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym Blu-ray Disc Association.
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