
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO TŁOCZENIA 
NA PŁYTACH CD/DVD/miniCD

CD & DVD tłoczenie

www.x-disc.pl

Materiał do wytłoczenia na płycie można dostarczyć w formie 
1. PŁYTY ŹRÓDŁOWEJ
2. OBRAZU PŁYTY 

PŁYTY ŹRÓDŁOWE
Nośnikiem płyty źródłowej mogą być płyty nagrywalne (CD-R, DVD+/-R/R DL) lub płyty tłoczone DVD lub CD 

Do nagrywania płyt źródłowych należy używać płyt nagrywalnych wysokiej jakości. Przed nagraniem płyty należy sprawdzić, czy powierzchnia 
płyty jest wolna od wad mechanicznych, zarysowań, odcisków palców. Płytę należy z prędkością odpowiednią dla jej formatu:
- CD-Audio i CD-R 700MB - x4
- CD i CD-R 700MB - x24
- DVD5 i DVD-R 4,7 - x16
- DVD9 i DVD-R DL 8,5 - x8

Akceptowalne formaty płyt nagrywalnych
- CD-Audio z CD-Text (format Red Book)
- CD-ROM Mode 1 (Yellow Book)
- CD-ROM XA Mode 2 (VCD, SVCD), (format Yellow Book)
- CD-Extra Mixed Mode (dane + audio), (format Yellow Book)
- DVD-ROM (DVD-Forum)
- DVD-Video (DVD-Forum)
- DVD-Audio (DVD-Forum)

Akceptowalne systemy plików:
- ISO9660 (z Jouliet lub/i RockRidge)
- ISO/UDF
- UDF

Przed przesłaniem materiału, należy upewnić się, czy materiał jest w odpowiedniej formie i czy poprawnie się odtwarza. Sugerujemy, aby płytę 
źródłową sprawdzić na kilku komputerach (płyty CD-ROM, DVD-ROM), przesłuchać na odtwarzaczach CD (płyty CD-Audio) lub DVD (płyty 
DVD-Video). Dla zwiększenia bezpieczeństwa zalecamy wysyłanie dwóch płyt źródłowych.

UWAGA! Płyt źródłowe należy podpisywać przeznaczonymi do tego celu pisakami. NIGDY długopisem!

OBRAZ PŁYTY
Obraz płyty najlepiej przesłać na serwer FTP. Dane do logowania otrzymają Państwo po złożeniu zamówienia.
Istnieje również możliwość dostarczenia obrazu płyty przenośnych dyskach twardych HDD lub pamięciach typu Flash. 

Obraz płyty można przesłać w jednym z trzech formatów: 
- ISO
- NRG (plik obrazu programu Nero Burning ROM)
- DDP ver. 2.00

UWAGA! W celu weryfikacji poprawności nagranego materiału, do obrazów płyt należy dołączyć plik sumy kontrolnej MD5.

Darmowy program do generowania i weryfikowania sum kontrolnych MD5 można pobrać pod adresem: 
http://md5summer.org/md5v12005.zip

UWAGA!  XDISC S.A. nie ingeruje w zawartość merytoryczną płyt źródłowych i nie ponosi odpowiedzialności za nieprawi-
dłowości w przesłanym materiale oraz za powielone na wyprodukowanych płytach błędy, niewynikające z procesu tłocze-
nia. 


