Discproducer-sarja

EDISTYKSELLISIÄ RATKAISUJA
JULKAISEMISEEN JA
ARKISTOINTIIN

SUUNNITELTU
YRITYKSILLE

OPTISTEN MEDIOIDEN
EDUT
Elektronisen tiedon määrä kasvaa ekspontentiaalisesti. Sen myötä tarvitaan
nopeita tallennustekniikoita ja tehokkaita menetelmiä tietojen pitkäaikaiseen
säilytykseen. Arkistointikapasiteetti on noussut keskeiseksi tekijäksi sekä
kustannus- että tehokkuussyistä. Tietojen arkistointi optisille medioille
auttaa yrityksiä tehostamaan toimintoja, hallitsemaan tietoja ja
pienentämään valmistus- ja säilytyskuluja.

Optisten medioiden 12 keskeisintä etua muihin
tallennusmedioihin verrattuina:

1

Tietojen muuttamisen esto –
valmiin levyn sisältämiä tietoja
ei voi manipuloida.

2

Tiedot säilyvät parhaimmillaan
100 vuotta.
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4
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Pitkällä tähtäimellä pienimmät
kustannukset gigatavua kohden –
uudelleenkirjoitusta ja onlineyhteyttä ei tarvita.
Yleinen mediastandardi, joka on
luettavissa kaikkialla maailmassa.

5

Magneettikentät ja pöly eivät
aiheuta häiriöitä valmistuksessa.

9

6

Tietojen hakeminen ja lukeminen
levyltä sujuu nopeammin kuin
magneettinauhoilta.

10

Värikäs, persoonallinen etiketti
syntyy kätevästi tulostamalla
suoraan levyn pintaan.

7

Levyt mahtuvat pieneen
säilytystilaan.

11

Edullinen ja turvallinen tietojen
tallennus aina 50 gigatavuun
saakka.

8

Helppo käsitellä, koska mediassa
ei ole mekaanisia osia ja koska
CD-, DVD- ja BD-levyt ovat
ihmisille tuttuja.
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Vuosikymmenten käyttöikä –
Blu-ray disc™ (BD) -asemat
toistavat edelleen 1980-luvun
ensimmäisiä CD-levyjä.

Ympäristöä säästävä – Blu-ray
disc™ -levyn TÜV-sertifiointiluokka
on B, mikä tarkoittaa tietojen eri
tallennustekniikoiden pienintä
mahdollista energiankulutusta.

Yleisimmät käyttötarkoitukset
Viimeisten viiden vuoden aikana Epson on noussut markkinajohtajaksi
monilla aloilla, joilla hyödynnetään edistyksellisiä optisia medioita.
Yli 50 prosenttia Euroopan sairaaloista*1, joissa käytetään CD/DVDtallentimia potilaille tarkoitettujen CD-levyjen valmistukseen ja tietojen
arkistointiin, on valinnut Epsonin ratkaisut niiden luotettavuuden,
helppokäyttöisyyden ja kestävyyden vuoksi.

Monen eri alan toimijat suosivat
Discproducer-tallentimia

Terveydenhuolto:
potilastallenteet, kardiologia, röntgenkuvaus,
mammografia, tietokonetomografia ja
kirurgisten operaatioiden valvonta
Julkishallinto:
poliisikuulustelut, oikeustoiminta,
kiinteistönvälitys, paperiarkistojen
digitointi ja valvonta
Liiketoiminta:
esittelyt, kampanjat, elokuvat,
suhdetoiminta ja lehdistötiedotteet
Lakiasiat:
lakisääteisten asiakirjojen digitointi ja
tallennus sekä oikeuden tiedostot
Koulutus:
koulutusmateriaalit, ohjeet, tutkintotiedot
ja äänitallennus

Lähetystoiminta ja filmiteollisuus:
TV- ja radioesitykset, esi- ja jälkituotanto
sekä yleisön CD-palvelut
Ohjelmistopalvelut:
ohjelmistot, päivitykset, käyttöohjeet,
oppaat ja pelit
Rahoituspalvelut:
sopimukset, henkilötietueet ja
varmuuskopiot
Monistuspalvelut:
yksityisten asiakkaiden ja yritysten
tiedot sekä monistuspalvelut
Muut vertikaaliset markkinat:
tallennus: musiikki, valokuvat,
videot, puheet, kirkolliset toimitukset,
tapahtumatallenteet, esitykset, konsertit,
matkakertomukset ja messumateriaali

Luova ala:
suurtarkkuuksiset valokuvat ja videot,
tapahtumatallenteet ja animaatiot
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DISCPRODUCER ON
KANNATTAVA VALINTA
Epsonin asiantuntemus

Epson on maailman ainoa laitevalmistaja, joka suunnittelee ja kehittää sekä tarkkuusrobotteja
että monimutkaisia tulostusratkaisuja. Robotiikan alalla hankitut kokemukset ja tiedot ovat
auttaneet meitä kehittämään tuotteistamme todella luotettavia. Discproducer-tallennin on
tästä oiva esimerkki. Sen ominaisuuksiin kuuluvat pieni koko, pölysuojattu kotelo, vähäinen
liikkuvien osien määrä, erinomainen tarkkuus ja tinkimätön luotettavuus.

Yksittäisten levyjen tai levyerien valmistus

Yhden levyn valmistaminen ja etiketöinti onnistuu käden käänteessä. Erävalmistusta varten
voit valita tarkoituksiisi sopivan Discproducer-mallin. Voit valmistaa yhdellä kertaa jopa
100 levyä tallentimen mallista riippuen. Tallenninta voi käyttää erillisenä laitteena tai
verkkolaitteena. Luottamuksellisten tietojen tallennusta varten on olemassa erityinen
tietosuojausmalli. Vaihdettavat asemat ja huoltokasetit pidentävät laitteiden käyttöikää.
Discproducer-tallentimien uuden tuotesarjan edistykselliset toiminnot, kuten takaisinluku
ja yhdistetty tulostus, tuovat levytuotantoon uusia mahdollisuuksia.

Mustetason
LED-merkkivalot

Erilliset mustepatruunat
(6 kpl) pienentävät
tulostuskustannuksia
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Patentoitu
AcuGrip-robottikäsi

Pölysuojattu
kotelo parantaa
toimintavarmuutta

Kolme mediatelinettä
mahdollistaa
jopa 100 levyn
valmistuksen kerralla

Pieni mutta monitoiminen

Discproducer-tallennin kuuluu luokkansa
pienimpiin. Pölysuojatun kotelon leveys
on alle 40 cm. Se on markkinoiden ainoa
ratkaisu, jota hallitaan pelkästään etupuolelta
käsin. Jos tilasta on puutetta, kotelon
tasainen yläpinta mahdollistaa kahden
järjestelmän pinoamisen. Päällimmäiseksi
voi vielä asettaa esimerkiksi levypakkauksen
tai kannettavan tietokoneen.
Kolmen 50 levyä käsittävän mediatelineen avulla voi
valmistaa automaattisesti jopa 100 kappaleen eriä.

Patentoitu AcuGrip-robottikäsi

Erityisesti Discproducer-sarjaa varten
suunnitellun AcuGrip-mekanismin
robottikäsi tarttuu vain yhteen tyhjään
CD-, DVD- tai BD-levyyn kerrallaan,
vaikka levyt olisivat tarttuneet kiinni
toisiinsa. Tämä pidentää laitteen
käyttöikää ja ehkäisee valvomattomien
tuotantoprosessien keskeytymistä
mekaanisten tukosten vuoksi.

Micro Piezo -tekniikka

Micro Piezo -tulostuspää on keskeinen
osa jokaista Epsonin mustesuihkutulostinta.
Micro Piezo -tekniikka tuottaa tasalaatuisia
ja -kokoisia mustepisaroita ilman
roiskeita ja sumua. Discproducertallentimen tuottamien tulosteiden laatu
on luokkansa paras. Tekstit ovat teräviä,
grafiikat vivahteikkaita ja tarkkuus jopa
1440 × 1440 dpi. Erilliset, riittoisat
mustepatruunat auttavat pitämään
kustannukset kurissa.

Alan paras palvelu

Kun hankit Epsonin tuotteen, saat
samalla maailmanluokan palvelua,
jota sopiikin odottaa markkinajohtajalta.
CoverPlus-huoltopaketti sisältää monia
edullisia vaihtoehtoja. Näihin kuuluu muun
muassa paikan päällä tehtävä huolto,
jolla voit laajentaa perustakuuta moneksi
vuodeksi. Huoltopaketit ovat käytettävissä
lähes kaikissa maailman maissa.
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TARKKAA TUOTANTOA,
ASIALLISTA ARKISTOINTIA
Discproducer-tallennin helpottaa optisille medioille tallentamista kaikissa
toimistoissa. Tämä Epsonin lukuisia käteviä toimintoja sisältävä laite on
täydellinen ratkaisu niin yksittäisten CD-, DVD- ja BD-levyjen kuin
100 kappaleen erien valmistukseen ja etiketöintiin.

Epson PP-100

Epson PP-50

Discproducer-tallenninta on yhtä helppo käyttää kuin tavanomaista
toimistotulostinta. Sen avulla valmistat jopa 100 täyttä CD- tai DVD-levyä yhdellä
kertaa. Tietojen tyypistä ja määrästä riippuen enimmäismäärä on 30 levyä tunnissa.
Discproducer on luokkansa ainoa yksinomaan etupuolelta hallittava laite. Lisäksi
sen voi pinota, ja siinä on riittoisa kuuden yksittäisen patruunan mustejärjestelmä.

Valmista ja etiketöi laadukkaita CDja DVD-levyjä helposti ja edullisesti.
Discproducer PP-50 valmistaa jopa
50 levyä kerralla. Se on hyvä valinta,
kun on tarpeen tuottaa enintään 400 levyä
kuukaudessa. Jaa tietoja, arkistoi tiedostoja
ja laadi varmuuskopioita edulliseen hintaan.

Tärkeimmät ominaisuudet
–	valmista ja etiketöi varmatoimisia DVD- ja CD-levyjä samassa suljetussa laitteessa
–	valmista jopa 30 levyä tunnissa (600 Mt:n CD-R-levyä)
–	pienet kokonaiskustannukset: yli 1 000 etikettiä yhdellä mustepatruunasarjalla
–	6 värin Micro Piezo -tekniikka tulostaa erittäin laadukkaasti korkeatasoisen levyn
pintaan. Muste hylkii vettä eikä tahriinnu
–	suuri kapasiteetti: valmista kerralla automaattisesti jopa 100 levyä
–	LED-merkkivalot osoittavat kunkin erillisen patruunan mustetason
–	säästä tilaa asettamalla kaksi järjestelmää päällekkäin
–	pölysuojattu kotelo parantaa toimintavarmuutta.

Epson PP-50BD
Discproducer PP-50BD on Blu-ray disc™
-malli, jonka avulla voit valmistaa jopa
50 BD-, DVD- tai CD-levyä yhdellä kertaa.
BD-levyt ovat edullisia ja luotettavia valintoja
tietojen pitkäaikaiseen arkistointiin. PP-50BD
soveltuukin erinomaisesti suurten
tietomäärien (enimmäismäärä 2,4 TB)
tallennukseen ja varmuuskopiointiin.
Laadukas ja tarkka BD-tallennin käytettynä
yhdessä Epsonin sertifioitujen BD-R-levyjen
kanssa tekee PP-50BD-laitteesta
ammattitasoisen arkistointijärjestelmän.
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”Olemme erittäin tyytyväisiä Discproducer
PP-100N -tallentimeen. Se on tehnyt yhdestä
hankalimpiin kuuluvista projekteistamme
lasten leikkiä. Laitteen käyttö on edullista
entiseen verrattuna. Myös tulosteiden
laatu ja Epsonin tarjoama palvelu ovat
osoittautuneet erinomaisiksi.”

Chris Petrie
IT-päällikkö
Stephenson Harwood Law Firm

Epson PP-100II

UUSI

Tässä toisen sukupolven Discproducer-tallentimessa
hyödynnetään Epsonin viisivuotista kokemusta
menestyksekkäästä DVD- ja CD-levytuotannosta. Mallia on
kehitetty erityisesti ammattikäyttäjien tarpeita silmällä pitäen.
Tärkeimmät ominaisuudet
–	käyttäjä voi itse vaihtaa loppuun käytetyt CD/DVD-asemat
–	erittäin nopea USB 3.0 -vakioliitäntä jouduttaa toimintoja
–	vaihdettava huoltokasetti pidentää laitteen käyttöikää ja
pienentää huoltokustannuksia
–	voit etsiä tietoja takaisinlukutoiminnon avulla kerralla
kokonaisesta 50 CD-levyn pinosta
–	voit mukauttaa tulostuksen automaattisesti kerralla jopa
100 levyn erässä.

Epson PP-100IIBD

UUSI

PP-100IIBD on ammattilaisten valinta suurien tietomäärien
arkistointiin ja Blu-ray disc™ -mediatuotantoon.
Discproducer-tallentimessa käytetyt arkistointitasoiset
BD-asemat (Pioneer PR1-sarja) ovat markkinoiden
tarkimpia ja luotettavimpia.
Tärkeimmät ominaisuudet
–	PP-100II-mallin ominaisuuksien lisäksi PP-100IIBD tarjoaa
mahdollisuuden tallentaa tietoja erittäin tarkasti ammattilaisja arkistointitasoisissa Blu-ray disc™ -asemissa.
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TURVALLISET
VERKKOTOIMINNOT
Verkkoyhteyden ja ohjaintaulun sisältävät Discproducer-mallit soveltuvat erityisesti
luottamuksellisten tietojen tallentamiseen ja tulostamiseen verkon kautta.

Epson PP-100N
Discproducer PP-100N on ihanteellinen valinta, jos sinun tarvitsee valmistaa ja
etiketöidä CD- ja DVD-sarjoja verkon kautta. Laitteeseen voi määrittää jopa
viisi työtä kerrallaan. Toiminnot ovat käteviä ja luotettavia. Discproducer-sarjalle
ominaisten tinkimättömän toimintavarmuuden ja korkean laadun lisäksi PP-100N
tarjoaa seuraavat edut:
Tehokas työnkulku
PP-100N-tallentimen integroitu logiikka pystyy käsittelemään usean käyttäjän töitä
samanaikaisesti. Työt valmistuvat peräjälkeen. Odotusaika lyhenee ja verkon kuormitus
pienenee, kun ISO-tiedosto luodaan tallentimessa käyttäjien tietokoneiden sijaan.

Ergonominen näyttöyksikkö tukee kahdeksaa eri kieltä.

Samanaikainen käyttö
Tallennuksen verkkovalvontaohjelmiston käyttäjiksi voi rekisteröidä monta henkilöä.
Laitteen sisäiselle kiintolevylle voi tallentaa jopa 80 työtä. Viimeisimmän työn tiedot
ovat noudettavissa malliksi uutta valmistuserää varten.
Tietosuoja
Poista paikalliset CD- ja DVD-tallentimet käytöstä paikallisissa työasemissa. Valvo verkkoon
liitetyn tallentimen käsittelemiä tietoja ja medioita. Lukko estää oven avaamisen ja varmistaa
häiriöttömän tuotannon, kun laite on käynnissä. Ergonominen näyttöyksikkö tukee
kahdeksaa eri kieltä.
Tuulettimet puhaltavat suodatettua jäähdytysilmaa
laitteen rakenteisiin. Vallitseva ylipaine estää pölyn
pääsyn laitteeseen.

Levyjen valmistaminen verkon kautta
Käyttäjä käynnistää
valmistuksen

Käyttäjä
määrittää
työn

Palvelin

Levyt ladataan
tallentimeen

LAN
Luottamuksellisia
tietoja

Paikalliset CD/DVD-tallentimet
poistetaan käytöstä
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Käyttäjä noutaa
valmiit levyt

Epson PP-100N Security
Discproducer PP-100N Security on oikea ratkaisu sinulle, joka tallennat
säännöllisesti luottamuksellisia tietoja CD- ja DVD-levyille.
Järjestelmä on suunniteltu etenkin sovelluksille, joissa edellytetään erityisen tehokasta
tietosuojaa ja levylle tallennetun materiaalin turvaamista. Kaikki tiedot salataan laitteeseen
lähettämisen yhteydessä. Salaus puretaan vain tallennuksen ajaksi. Ohjelmisto mahdollistaa
määrityksen, jonka mukaan levyn valmistus vaatii esimiehen hyväksynnän.
Oven PIN-koodilla aktivoituva lukitus estää täysien
ja tyhjien CD- ja DVD-levyjen luvattoman
poistamisen laitteesta.

Tämä malli sopii erityisesti seuraaville aloille:
– julkinen sektori: poliisi, puolustusvoimat ja oikeuslaitos
– liiketoiminta: talous- ja tutkimustiedot
– pankkiala: asiakas-, tili- ja tapahtumatiedot
– terveydenhuolto: asiakas- ja laskutustiedot
– koulutus: tenttikysymykset ja -tulokset.

Oven lukitus estää toimintojen keskeytymisen
PP-100N- ja PP-100NS-malleissa.

Levyjen valmistaminen erityisen tehokasta tietosuojaa vaativissa ympäristöissä
Käyttäjä käynnistää
valmistuksen

Esimies antaa
hyväksynnän

Levyt ladataan
tallentimeen
Palvelin
Käyttäjä
määrittää
työn

LAN

Käyttäjä vapauttaa
lukituksen PIN-koodilla

Luottamuksellisia
tietoja
Paikalliset CD/DVD-tallentimet
poistetaan käytöstä

Käyttäjä noutaa
valmiit levyt
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SUURTEN LEVYERIEN
ETIKETÖINTI
Discproducer PP-100AP on suunniteltu erityisesti suurten levyerien valmistukseen.
Tallennin tulostaa etiketin jopa 95:een levyyn tunnissa. Se on ihanteellinen
ratkaisu julkaisupalveluja tarjoaville yrityksille, suuryrityksille sekä
musiikki-, televisio- ja videotuottajille.

Epson PP-100AP Autoprinter
Epson PP-100AP Autoprinter tulostaa laadukkaat kuvat CD-, DVD- tai
BD-levyn pintaan.
PP-100AP käsittelee jopa 95 levyä tunnissa. Sen avulla valmistat suuret digitaalimediaerät
tehokkaasti ja ammattilaistasoisesti. Autoprinter tulostaa laadukkaasti pienin kustannuksin.
Suuria monistustöitä varten voit määrittää järjestelmän vaatimustesi mukaiseksi. Voit hallita
jopa kuutta Epson PP-100AP Autoprinter -laitetta yhdeltä tietokoneelta käsin ja valmistaa
enintään 570 kauttaaltaan tulostettua levyä (45–116 mm) tunnissa.
Kun huoltokasetti vaihdetaan ohjelmistossa annettujen ohjeiden mukaisesti
(noin 30 000 levyn välein), PP-100AP Autoprinter -tulostimella voi käsitellä
jopa yli 100 000 levyä. Käyttöikä on erittäin pitkä muihin vastaaviin
pöytämalleihin verrattuna.
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Huoltokasetti on helppo vaihtaa.

Total Disc Maker
Kaikkiin Discproducer-järjestelmiin kuuluu levyjen valmistukseen ja etiketöintiin tarvittavat ohjelmistot ja
työkalut. Total Disc Maker tarjoaa toiminnot levyn sisällön muokkausta, etiketöintiä ja tallennusta varten.
Valmistusprosessi koostuu muutamasta yksinkertaisesta työvaiheesta:

1. Määritä sisältö:
Valitse mediaformaatti.
Vedä ja pudota sisältö.

3. Määritä valmistuksen
asetukset:
Ohjelmiston ohjatut toiminnot
auttavat sinua määrittämään
levyjen määrän, tallennuksen
ja etiketöinnin nopeuden,
odottavien ja valmiiden
levyjen mediatelineen sekä
tulostustarkkuuden. Käynnistä
tuotanto napsauttamalla Aloita
valmistus -painiketta.

2. Suunnittele etiketti:
Käytä itse suunnittelemaasi
ulkoasua tai esimääritettyjä
malleja ja kuvia. Esikatselussa
voit tarkistaa asettelun ja
tallentaa sen mahdollista
myöhempää käyttöä varten.

4. Valvo tuotantoa:
Epsonin Total Disc Monitor
-ohjelmisto pitää sinut
ajan tasalla valmistuksen
etenemisestä sekä työjonosta.

Epsonin monipuolisen ja helppokäyttöisen Total Disc Maker -ohjelmiston avulla kokoat tiedot, luot
etiketit ja määrität valmistuksen asetukset.
Monitor- ja Setup-ohjelmistoilla hallitset useaa Discproducer-tallenninta samanaikaisesti ja tarkistat
niiden määritykset. Kaikki ohjelmistot on saatavana seuraavilla kielillä: englanti, ranska, saksa, espanja,
italia, hollanti, portugali, japani, puola ja tšekki.

Discproducer-järjestelmän sisältö:
– Total Disc Maker -ohjelmisto: asennetaan käyttäjien tietokoneisiin
levyjen valmistusta varten
– Total Disc Monitor -työkalu: näyttää töiden ja laitteiden tilan
– Total Disc Setup -työkalu: asennetaan käyttäjien tietokoneisiin
Total Disc Maker -ohjelmiston asetusten määrittämistä varten.
Total Disc Maker -sovellus on saatavana myös Mac OS-X -käyttöjärjestelmään.
Yhteensopivat mallit ovat PP-50, PP-100, PP-100II ja PP-100AP.
Total Disc Bridge -työkalu: integroi muut sovellukset Discproducer-tallentimeen.
Tämän työkalun voit ladata Epson-palvelimelta rekisteröidyttyäsi.

Esimerkkejä kätevistä ominaisuuksista,
jotka jouduttavat tallennusprosessia:
– eränumerointi
– päivämäärän ja kellonajan
automaattinen merkitseminen
– automaattinen kansiorakenteen tulostus
– automaattinen esikatselukuvakkeiden
tulostus
– automaattinen tietomäärän merkitseminen
– 20 esimääritettyä mallia
– kaareutuva teksti
– viivakooditulostus
– yhdistetty tulostus
(versiossa 5.0 ja uudemmissa)
– takaisinluku
(versiossa 5.0 ja uudemmissa).
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TARVIKKEET JA
LISÄVARUSTEET
Parhaan laadun takaamiseksi Epson tarjoaa JVC/Taiyo Yuden WaterShield -levyjen ja yhden
mustepatruunasarjan pakkauksia sekä 300 levyn pakkauksia. Nämä levyt ovat luokkansa
ainoita, joiden sisältö säilyy yli 100 vuotta (CD-levyt)/50 vuotta (DVD-levyt). Tulostetut
etiketit ovat laadukkaita, kiiltäviä ja vettä hylkiviä.
Kun haluat arkistoida suuria tietomääriä Blu-ray disc™ -levyille, paras valinta on
Panasonic BD-R. Näillä levyillä tiedot säilyvät parhaimmillaan 50 vuotta.

Keskusyksiköt
Tuote

Tarvikkeet
Tuotekoodi

Tuotekoodi

PJIC1-mustepatruuna, syaani

C13S020447

PP-50 ja UK-virtajohto

C11CB72021CU

PJIC2-mustepatruuna, vaalea syaani

C13S020448

PP-50BD ja Euro-virtajohto

C11CB72321

PJIC3-mustepatruuna, vaalea magenta

C13S020449

PP-50BD ja UK-virtajohto

C11CB72321CU

PJIC4-mustepatruuna, magenta

C13S020450

PP-100II ja Euro-virtajohto

C11CD37021

PJIC5-mustepatruuna, keltainen

C13S020451

PP-100II ja UK-virtajohto

C11CD37021CU

PJIC6-mustepatruuna, musta

C13S020452

PP-100IIBD ja Euro-virtajohto

C11CD37121

PP-100IIBD ja UK-virtajohto

C11CD37121CU

PP-100 ja Euro-virtajohto

C11C672022

PP-100 ja UK-virtajohto

C11C672022CU

PP-100N ja Euro-virtajohto

C11CA31021

PP-100N ja UK-virtajohto

C11CA31021NU

PP-100N Security, Euro-kaapeli, mustepatruunasarja ja levyt C11CA31021SA
PP-100N Security, UK-kaapeli, mustepatruunasarja ja levyt

C11CA31021SU

PP-100AP Autoprinter ja Euro-kaapeli

C11CA93021

PP-100AP Autoprinter ja UK-kaapeli

C11CA93021AU

Epson CoverPlus
Tämä valinnainen lisätakuu tarjoaa mielenrauhaa kolmeksi
vuodeksi ostopäivästä laskien. Epson CoverPlus mahdollistaa
tuotteen perustakuun pidentämisen ja päivittämisen
lisätakuukaudeksi siltä varalta, että tuotteessa ilmenee
vikoja. Laajennettu Epson CoverPlus -takuupaketti
on hankittava 90 päivän kuluessa alkuperäisen
tuotteen ostamisesta.
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Tuote

C11CB72021

PP-50 ja Euro-virtajohto

*1Futuresource Consulting Limited 2012.

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Tuote

Tuotekoodi

Levyt ja musteet: JVC/TY WaterShield CD-R × 900
ja mustepatruunasarja

5115078

Levyt ja musteet: JVC/TY WaterShield DVD-R × 900
ja mustepatruunasarja

5115079

Levyt: JVC/TY WaterShield CD
(300 × CD-R)

5115076

Levyt: JVC WaterShield DVD
(300 × DVD-R)

5115077

Levyt: Panasonic Blu-ray
(100 × BD-R SL, 25 Gt)

5129568

Levyt: Panasonic Blu-ray
(100 × BD-R DL, 50 Gt)

5129569

Lisävarusteet
Tuote

Tuotekoodi

Huoltokasetti PJMB100

C13S020476

Pioneer DVD -asema PP-100II-malliin

C32C891002

Pioneer DVD -asema PP-100IIBD-malliin

C32C891001

