
RIMAGE CATALYST™ 

 

Profesjonalne wykonanie w kompaktowym 
rozmiarze.  
Systemy Rimage Catalyst™ to idealne rozwiązanie do tworzenia 
płyt CD, DVD i Blu-Ray wszędzie tam, gdzie potrzebna jest 
profesjonalna jakość przy niewielkim nakładzie. Duplikatory 
Rimage Catalyst™ dostępne są z drukarkami Everest Encore lub 
Prism III i idealnie nadają się do każdego środowiska IT. 
W zależności od potrzeb można zamówić je z wewnętrznym 
komputerem lub bez. 
 

Zalety 
 

Nadruk wysokiej jakości 
W systemach z serii Catalyst znajdują się pełnokolorowe 
i monochromatyczne drukarki termiczne oferujące najwyższej 
jakości nadruki. 
 

Wyjątkowa trwałość 
Dzięki dostępnym w przedniej części filtrom zapewniającym 
dodatkowy przepływ powietrza, nagrywarkom szybko 
wymiennym oraz kieszeniom na dyski i modułowej budowie, 
systemy serii Catalyst sprawdzą się w każdym środowisku. 
 

Elastyczna publikacja 
Karuzela z trzema magazynkami mieszczącymi do 150 płyt 
obsługuje nieprzerwanie produkcję jednego rodzaju nośnika lub 
umożliwia korzystanie z trzech różnych typów nośników. 
Gotowa płyta może być umieszczona w zewnętrznym lub 
w wewnętrznym magazynku za zamkniętymi drzwiami. 
 

Funkcjonalność 
• Obrotowa karuzela z trzema magazynkami mieszczącymi 150 płyt (czystych i gotowych) 

• Zewnętrzny magazynek odbiorczy na 50 płyt 
• Zintegrowany komputer z umożliwiający połączenia sieciowe (tylko w Catalyst 6000N) 
• Dostępne w przedniej części filtry zapewniające dodatkowy przepływ powietrza 
• Wyświetlacz LCD informujący o stanie pracy urządzenia 
• Zintegrowana dioda trybu pracy duplikatora DiscWatch™ 
• Wejście USB 3.0 w przedniej części urządzenia 
• Wewnętrzne podświetlenie 
• Dwie nagrywarki z możliwością szybkiej wymiany 
• Możliwość wymiany nagrywarek po otwarciu przednich drzwi urządzenia 
• Oprogramowanie Rimage Software Suite (RSS) 
• Drukarki Everest Encore lub Prism III 
− Everest Encore: najwyższej jakości drukarka do permanentnych, pełnokolorowych wydruków 
− Prism III: ekonomiczna i najszybsza monochromatyczna drukarka termiczna na rynku 

 
 
 
 
Z tyłu urządzenia należy zostawić ok. 9 cm wolnego miejsca na okablowanie. 

Opcje 
• Nagrywarki Blu-ray Disc™ 
• Media Reader – nagrywanie 

nośników optycznych z innych 
nośników np. kart 

• Drukarka Everest Encore lub 
Prism III 

 

 



*Uwzględniając przestrzeń (9 cm) w tylnej części maszyny do okablowania. 

 
Pakiety Serwisowe 
Dystrybutor oferuje różnego rodzaju pakiety serwisowe i opcje 
rozszerzenia gwarancji. Informacje na ten temat dostępne są 
pod numerem: +48 22 5102400 
 
Zestawy Rimage Media Kit 
W sprzedaży dostępne są zestawy oryginalnych taśm 
drukujących i najwyższej jakości nośników. Korzystanie z nich 
gwarantuje, że wykonane płyty będą trwałe i estetyczne. 
Szczegółowe informacje na temat produktów Rimage znaleźć 
można na stronie: www.rimage.com.pl

SPECYFIKACJA PRODUKTU 

 CATALYST 6000N CATALYST 6000 

Ilość nagrywarek 2 2 
Karuzela/całkowita pojemność 3 magazynki/150 płyt 
Pojemność magazynka zewnętrznego na wykonane 
płyty 

50 płyt 

Drukarka Everest Encore lub Prism III 
Procesor Intel Core I3-6100 

Dostarczane przez użytkownika 

Dyski Twarde 2 x 500 GB 
Pamięć RAM 8 GB 
System Operacyjny Win 10 Enterprise 64-bit  
Karty sieciowe  2 x 1GB Ethernet 

Rimage Software Suite (RSS)  Pełny zestaw narzędzi software’owych umożliwiających tworzenie unikalnych 
projektów, zlecanie zadań, zarządzanie, monitoring i tworzenie własnych aplikacji 

CD Designer ™ W zestawie 
QuickDisc™ W zestawie 

WebRSM™/Rimage System Manager (RSM) W zestawie 
Wysokość 58 cm 
Szerokość 38,4 cm 
Głębokość* 54,6 cm 
Waga (bez drukarki) 29,7 kg 28 kg 
Waga z Everest Encore 50,1 kg 48,5 kg 
Waga z Prism III 38,8 kg 37,1 kg 
Zasilanie 100-240 VAC, 60/50Hz, 3,9-2,6 AMP, maksymalnie 500 Watt 
Gwarancja  12 miesięcy 
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