
EPSON‑DISCPRODUCER
PP-50BD

De Epson Discproducer PP‑50BD werkt volledig 
automatisch, waardoor u de handen vrĳ  hebt voor ander 
werk terwĳ l u er zeker van kunt zĳ n dat er betrouwbaar tot 
50 Blu‑rayTM‑schĳ ven, dvd’s of cd’s in één keer worden 
aangemaakt. Omdat blu‑ray een goedkoop en toch 
betrouwbaar formaat is voor gegevensopslag voor de lange 
termĳ n, is de PP‑50BD perfect voor archivering van grote 
bestanden en back‑up van gegevens. Dankzĳ  de 
toevoeging van een hoogwaardige en zeer nauwkeurige 
blu‑ray‑recorder levert de PP‑50BD in combinatie 
met de Epson‑gecertifi ceerde BD‑R‑media een 
professioneel archiveringssysteem.

Om een betrouwbare productie van schij ven te garanderen, 
heeft Epson zij n expertise op het gebied van fabricage van 
robots benut voor de ontwikkeling van de gepatenteerde 
AcuGrip‑robotarm die garandeert dat er maar één schij f 
tegelij k wordt gepakt ‑ zelfs als de schij ven aan elkaar 
kleven. Dit betekent dat de productie zonder toezicht kan 
plaatsvinden, met minder kans op fouten. Om jarenlang 
probleemloos functioneren te garanderen, beschikt 
PP‑50BD Discproducer over een stofdichte behuizing met 
een minimum aan bewegende delen.

De PP‑50BD brandt niet alleen heel nauwkeurig, maar 
levert ook fotorealistische opdrukken tegen lage kosten 
per exemplaar. Het systeem biedt een ideale combinatie 
van snelheid, kwaliteit en besparing. Per uur kunnen drie 
single‑layer blu‑ray schij ven worden gebrand, en ruim 
2TB data in één batch.

Dankzij  het Epson‑systeem van afzonderlij ke inktpatronen 
zij n de kosten per gemaakt medium laag, omdat alleen de 
verbruikte kleur hoeft te worden vervangen. Afhankelij k van 
de afbeelding kunnen ruim 1.000 volledig bedrukte schij ven 
worden gemaakt met één set inktpatronen. U hoeft zich 
ook niet druk te maken om afval. Als een patroon leeg is, 
stopt de Discproducer PP‑50BD automatisch met 
bedrukken om misdrukken te voorkomen.

De Discproducer PP‑50BD is kinderlij k eenvoudig in het 
gebruik: het apparaat wordt aan de voorzij de bediend en 
toont met LED‑lampjes voor iedere afzonderlij ke kleur het 
inktniveau. De meegeleverde software met kant‑en‑klare 
sjablonen en afbeeldingen is ook nog eens zeer 
gebruiksvriendelij k. U hoeft dus geen expert te zij n om 
ermee te werken.

De volledig stapelbare discproducer PP‑50BD is een van 
de kleinste diskproductiesystemen op de markt en neemt 
met een breedte van 38 cm zó weinig ruimte in dat het 
geheel makkelij k op een schap of bureaublad past.

De Epson Micro Piëzo‑printkop en 6‑kleureninkt produceren zeer gedetailleerde 
kleurschakeringen en haarscherpe teksten, en het professionele bd‑station brandt met 
hoge nauwkeurigheid



PRODUCTSPECIFICATIES

PRODUCTIESNELHEID1

CD

DVD

Blu‑ray

15 schijven per uur (snelle modus), Epson‑specifieke CD‑R
600 MB data, schrijfsnelheid: 40x (max. snelheid van station)
8 schijven per uur (snelle modus), Epson‑specifieke DVD‑R
3,8 GB data, schrijfsnelheid: 12x (max. snelheid van station)
3 schijven per uur (snelle modus) Epson‑gecertificeerde BD‑R SL
23,8 GB data, schrijfsnelheid 6x (max. snelheid van station)

ALLEEN AFDRUKKEN

Afdrukresolutie

55 schijven per uur, bidirectioneel (snelle modus)
38 schijven per uur, bidirectioneel (kwaliteitsmodus)
1440 × 720 dpi (snelle modus)
1440 × 1440 dpi

SCHRIJFSNELHEID CD maximum 40×
DVD‑R, DVD+R maximum 12×
DVD‑R DL, DVD+R DLl maximum 8×
BD‑R SL, BD‑R DL maximum 6×

STAPELEENHEID
Stapeleenheid 1
Stapeleenheid 2
Stapeleenheid 3

Uitneembaar, 50 schijven
Uitneembaar, 50 schijven
Vast, 20 schijven

INTERFACE USB 2.0 Type B, 480 Mpbs × 1

STROOMVERBRUIK
In bedrijf
Stand‑by

Circa 40 W
Circa 28 W 

LEVENSDUUR
Product
Inkpad

15.000 schijven (bij niveau 3, niveau 2 en niveau 1 bidirectioneel afdrukken),
30.000 schijven bij het bedrukken van 2.000 schijven/maand. Deze waarden worden wellicht 
niet bereikt als er meer dan noodzakelijk handmatig wordt gereinigd.

AFMETINGEN (B×D×H)                                    (exclusief stroomsnoer en USB‑kabel)

GEWICHT Circa           (inclusief de stapeleenheden en inktpatronen, zonder stroomsnoer en schijven)

VOEDING Intern, 100 tot 240 V wisselstroom

VEILIGHEIDSNORMEN CE‑keurmerk, EMC‑richtlijn: 2004/108/EG, EN55022 klasse A, EN61000‑3‑2,  
EN61000‑3‑3, EN55024. Laagspanningsrichtlijn: 2006/95/EG, EN60950‑1,  
TÜV‑markering EN60950‑1 (TÜV)
GOST‑R EMC CISPR Pub.22, Veiligheidsnorm IEC60950‑1

ONDERSTEUNDE 
BESTURINGSSYSTEMEN

Windows 7 Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate (32‑bits/64‑bits)
Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise (64‑bits)
Windows Server 2008 SP2 of hoger Standard/Enterprise (32‑bits/64‑bits)
Windows Server 2003 R2 SP2 of hoger Standard/Enterprise (32‑bits)
Windows Server 2003 SP2 of hoger Standard/Enterprise (32‑bits)
Windows XP SP3 of hoger Home/Professional (32‑bits)
Windows Vista SP2 of hoger Home Basic, Basic, Home Premium, Business, Enterprise, 
Ultimate (32‑bits/64‑bits)

LOGISTIEKE  
PRODUCTINFORMATIE

PP‑50BD INKTBENODIGDHEDEN (MBE=10) MEDIABENODIGDHEDEN

SKU‑code Inktpatroon, cyaan
Inktpatroon, lichtcyaan
Inktpatroon, lichtmagenta
Inktpatroon, magenta
Inktpatroon, geel
Inktpatroon, zwart

WaterShield JVC‑mediakit cd x 900 + inktset
WaterShield JVC‑mediakit dvd x 900 + inktset
PrintPlus JVC‑mediakit cd x 900 + inktset
PrintPlus JVC‑mediakit dvd x 900 + inktset
WaterShield, JVC‑media (slechts 300 cd’s)
WaterShield, JVC‑media (slechts 300 dvd’s)
BD SL media voor archivering × 100
BD SL media voor archivering × 100

Stuks per doos 1 1 1

Gewicht van de verpakking Circa Circa         per inktpatroon Circa           (mediakit) of            (slechts 300 media)

afmetingen verpakking (B×D×H)                                   Mediakit 
                                  Doos met 300 JVC‑media

Epson Discproducer PP‑50BD

INHOUD VAN DE DOOS

•	 	Discproducer	PP‑50BD

•	 	Software‑cd	(Total	Disc	Maker	4.0	 
of hoger, printerdriver, 
gebruikershandleiding in PDF‑formaat)

•	 	1	set	van	6	inktpatronen

•	 	Stroomsnoer

•	 	USB‑kabel

•	 	Installatiehandleiding

•	 	Garantiebewijs
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2 Epson Europe BV – Vestiging België

Belgicastraat 4 – Keiberg
B‑1930 Zaventem
Infoline: 070/350120* 
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL‑1101 BA Amsterdam
Infoline: 0900‑5050808* 
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


	dimensions: 377 × 465 × 324 mm
	weight: 21 kg
	INK01: C13S020447
	INK02: C13S020448
	INK03: C13S020449
	INK04: C13S020450
	INK05: C13S020451
	INK06: C13S020452
	carton_weight01: 26,5 kg
	carton_weight02: 64 g
	carton_weight03: 19 kg
	carton_weight04: 5,9 kg
	carton_dimensions01: 730 × 530 × 522 mm
	carton_dimensions02: 42 × 83 × 27 mm
	carton_dimensions03: 470 × 300 × 360 mm
	carton_dimensions04: 420 × 280 × 110 mm
	SKU01: C11CB72321 (220 V) 
	SKU02: C11CB72321CU (240 V)
	media_supplies01: 5115078
	media_supplies02: 5115079
	media_supplies03: 5121489 
	media_supplies04: 5121490
	media_supplies05: 5115076
	media_supplies06: 5115077
	media_supplies07: XXXXXX
	media_supplies08: XXXXXX


