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Producer

CD RX

Banyak organisasi internasional memakai disc publishing sebagai sistem record dokumen untuk mengurangi barang 
inventaris dan menciptakan konten digital yang unik dalam bermacam aplikasi. Mulai dari data medis, finansial hingga 
produksi video dan proses foto. Sistem disc publishing adalah solusi all-in-one paling ideal untuk penyimpanan, perekaman 
atau distribusi informasi digital penting.

CD RX Structure Disc:

Kapasitas disc: 100 disc input & output bins
Recorders: 2 CD/DVD recorders
Ukuran fisik: (53,3 H x 40 W x 50,8 D) cm & 26,3 kg
Teknologi pencetakan: 
- Sistem inkjet
- Resolusi hingga 4800 dpi
Komputer: perlu PC eksternal
Network: opsional

Kapasitas disc: 3 x 50 disc yang terkonfigurasi untuk input dan output
Recorders: 2 CD/ DVD recorders
Ukuran fisik: (48.3 H x 37.6 W x 49.5 D) cm & 31 kg
Teknologi pencetakan:
- Sistem thermal
- Resolusi 400 dpi
Control center sudah tertanam di dalam
Network: sudah tersedia

Design, burn & print CD maupun DVD dengan menggunakan perekam direct-to-disc berkualitas 
dapat dilakukan dengan mudah oleh sebuah sistem digital publishing. Inilah solusi all-in-one bagi 
kebutuhan perekaman CD/DVD.

Rimage 2000i

CD RX

Rimage 5410N

1st session - Pre-Burn Information
Serial Numbers
Unique Encryption Keys
Authentic Element (VDH)

Recordable Area
(670 MB)

Ref. No. 2000i Ref. No. 5410N

Ref. No. CD-RX PT

Sistem disc publishing CD/DVD seri Rimage menawarkan kualitas 
yang dapat diandalkan dengan fitur:

inkjet dan thermal.

CD-BASED 
PRINTER

CD RX merupakan solusi keamanan bagi sebuah data pdf yang akan disimpan ke dalam media CD.  CD RX juga dilengkapi 
oleh beberapa fitur proteksi yang telah disediakan oleh software HexaLock yang akan memproses sebuah perintah kerja 
ke dalam media CD RX. CD ini sangat cocok digunakan bagi mereka yang memerlukan keamanan atau data pdf yang 
dilindungi, karena tidak dapat di-copy atau bahkan print screen, sehingga data tersebut aman dari orang yang tidak kita 
kehendaki untuk mengakses data tersebut.


