Rimage Everest 600 sahající do nových výšin
Pro přímý potisk disku
Nová tiskárna se může pochlubit nejrychlejším a nejkvalitnějším výstupem ve své
kategorii

Hanover, Německo (CeBIT) – 4. března 2008 – společnost Rimage,
přední průmyslový dodavatel žádaných systémů digitální produkce (Nasdaq: RIMG)
dnes představí svou novou termální retransfer tiskárnu Everest 600 na veletrhu
CeBIT v německém Hanoveru.
Rimage Everest 600 je tiskárna s rozlišením 600 dpi a nabízí nejvyšší tiskové
rozlišení v kategorii termálních tiskáren na optická média. Everest 600 také potiskuje
rychleji než Everest III a to ve všech tiskových režimech. To má za následek vyšší
výkonnost při větších objemech produkce.
“Professional businesses already know how dependable Rimage Everest printers are
for a high-production environment”
(obtížně v češtině podané: „Profesionální obchody už vědí, jak jsou spolehlivé
Rimage Everest tiskárny pro velkoprodukční prostředí“)
…říká Manny Almedia, výkonný víceprezident obchodu a marketingu pro Rimage.
„Everest 600 překonal dokonce i nejvyšší očekávání u kvality tisku a návratu
investice.“
Rozlišení tiskárny Everest 600 dovoluje zákazníkům archivovat vyšší tiskovou kvalitu
v několika oblastech:
• Lepší čitelnost textu: Malá písmena a symboly jsou ostré a čisté a tím i
čitelnější.
• Černá je opravdu černá: Lepší tiskové rozlišení a znatelný výsledek
v temnějším černém tisku.
• Odpovídající barvy: Vyšší kontrola barevného spektra nese výsledek
věrohodnosti barev vzhledem k předpokládaným.
• Grafický tisk: Plynulý přechod a to i při světlých odstínech.
• Lepší shodnost: každý disk vypadá totožně, disk od disku a tiskárna
od tiskárny.

Vedoucí postavení více než deset let a největší počet instalací u zákazníků
v kategorii termálního potisku optických médií staví Rimage do nového standardu pro
konzistentní kvalitu a rychlost.
Everest 600 je rozšířená verze Rimage průkopnické termální retransfer tiskové
technologie – stálé řešení pro velké množství profesionálních aplikací – umožňuje
uživatelům vytvořit vlastní, plně barevné grafiky s nejvyšším rozlišením, umožňujícím
potisk přímo na povrch CD, DVD a Blu-ray Disků.
Rimage má vylepšenou, ve výrobě vedoucí Everest tiskovou platformu skrze
jednotlivá funkční vylepšení – zmiňme například nejvyšší rozlišení, nejrobustnější
software a podporu pro termální retransfer tiskárny.
Termální retransfer rozdíl – rychlejší, silnější, předvídatelnější
Everest 600 vylepšuje tiskovou kvalitu a rychlost bez kompromisů jako nový unikátní
termální retransfer tisk:
• Nepoškrabatelný
• Dokonale odolný proti vodě a vlhkosti
• Výjimečně odolný proti UV, ale i jiným zářením
• Industriální síla tiskového mechanismu nabízí tak vysokou rychlost a
spolehlivost, jakou jste si jen stěží dokázali až do nynějška u produkce na
počkání představit.

Profesionálové dávají přednost termálnímu retransfer potisku médií oproti jiným
metodám kvůli jeho rychlosti, spolehlivosti, věrohodnosti výsledku a trvanlivosti.
Rimage Everest není jen tisk mnohem rychlejší a mnohem spolehlivější oproti
inkoustovým a dalším technologiím.
Everest 600 nenabízí pouze profosionální, stálé výsledky,
Výhodným klíčem pro nás je, že přesně víme kolik disků potiskne každá ribbon
páska,
řekl Jeff Andrews, výrobní manažer pro Star Thrower Distribution, která provádí
školení vedoucích pracovníků a v vývojářů DVD. S Everestem 600 přesně víme jak
mnoho ribbon pásek budeme potřebovat pro jednotlivý úkol a můžeme si tak udělat
přesný rozpočet a to i při použití rychlosti a kvality tisku, které nabízé Rimage
V Evropě bude představen Everest 600 na veletrhu CeBIT, 4.-9. Března v Hanoveru.
Navštivte stánek D41, hala 2. Kontaktujte svého Rimage prodejce a dozvíte se více o
Everest 600 a výhodách termálního tisku.
Everest 600 technologie bude dostupná začátkem dubna jako část Rimage
Producer™-series digital publisher s Professional™-series a auto-printery, které
budou následovat později v roce 2008.
O společnosti RIMAGE
Společnost Rimage (www.rimage.com) je vedoucím světovým výrobcem
vypalovacích a potiskovacích systémů založených na optických médiích. V roce 2006
zaznamenala společnost prodej za 103 milionu dolarů. Je uvedena v NASDAQ
(RIMG) od roku 1992 a zaměstnává přes 200 lidí po celém světě. Rimage řeší
spojení vysoké rychlosti zápisu, pokročilé kvality tisku, profesionální robotiky a
komplexního software přizpůsobenému k automatické produkci optických disků.
Známí zákazníci v IT, továrnách, zdravotnictví, obchodu, medíích a zábavě, financích
a vládě používají Rimáge systém v zásadních situacích, kde spolehlivost, výkon a
průběh práce jsou nezbytně spojeny.
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