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SingleSensor

Adicione uma impressora de grande formato, PC e monitor para completar a solução da SUA escolha

Sempre que precisar deles: Scan, cópia e
impressão de grandes formatos
Soluções Profissionais Colortrac MFP
Tecnologia comprovada e inovadora para
cópias de grande formato. Adquira um pacote
multifuncional acessível e confiável no tamanho
exato das suas necessidades de impressão.
Disponível em 3 tamanhos:
42, 36 e 25 polegadas.

IDEAL PARA:
Digitalização e cópias de mapas, plantas,
desenhos de engenharia, arquitetura e muitos
outros documentos técnicos.

Ajudamos pessoas a capturar, melhorar, compartilhar, copiar e preservar documentos digitais de grande formato
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Soluções Profissionais MFP

Especificações
A solução profissional MFP da Colortrac é um pacote otimizado para trabalhos de impressão de baixo volume. Copie para qualquer
impressora Windows compatível ou crie arquivos digitais via monitor touch screen ou mouse. Software de pedestal incluídos.
Adicione PC, monitor e impressora.

Scanner

Software

Pedestal Repro

Escolha entre 3 tamanhos:

Colortrac SmartWorks EZ Touch Plus

Pedestal Colortrac SmartLF Repro

Interface do usuário:
Touch screen ou operação via mouse e teclado

SmartLF SC 42 mfp (42"/1067 mm)
SmartLF SC 36 mfp (36"/ 915 mm)
SmartLF SC 25 mfp (25"/ 635 mm)
• Face para cima, entrada frontal com saída
frontal ou posterior
• Inclui guia de retorno dos documentos
• Resolução ótica interna do scanner: 1200 dpi
• Espessura máxima mídia 0.08 inches (2.0 mm)
• SingleSensor para captura de dados com até
50,400 pixels para 48-bit cores e 16-bit cinza
• Iluminação LED bi-direcional dupla de
longa duração
• Pronto a funcionar sem tempo de aquecimento
• Velocidades máximas @ 200dpi:
- 3 pol/seg (24-bit RGB cores)
- 13 pol/seg (8-bit Tons de cinza/Mono)
• Precisão digitalização: +/- 0.1% ou +/- 1 pixel
• Processamento digital da imagem
• Melhoramento de imagem inteligente 2D no
modo P&B
• Melhoramento fixo P&B (modo 1-bit)
• Espaçamento de Cores: sRGB
• Interface USB3 Super Velocidade (75MB/s)
• Certificados: RoHS, CE, CCC, IEC CB test,
FCC, UL

• O software SmartWorks EZ Touch Plus permite
que o operador:
- Envie uma cópia do original direto para
a impressora
- Digitalize uma cópia do original para HD,
pendrive ou email
- Reimprima originais previamente digitalizados
- Faça múltiplas cópias de um original
- Aumente ou diminua o tamanho de uma cópia
• Resolução do software de digitalização: 100 - 600 dpi
• Otimizado para impressoras com drivers Windows™

• Recursos otimizados incluem:
- Detecção automática da largura do papel
- Modo pré visualização dinâmica permite
mudanças em tempo real antes de imprimir
ou salvar as imagens
Ajustes:
• 11 ajustes programáveis para trabalhos comuns
e repetitivos
Controles de edição:
- Ajuste de ponto branco
- Ajuste de ponto preto
- Ajuste de enquadramento da imagem
- Rotação de imagem
- Definição de imagem
- Inverter imagem
- Espelhar imagem

• Otimiza a área ocupada pelo scanner e
impressora e cria uma estação de trabalho
multi-funcional de digitalização e cópias,
prática e profissional
• O scanner fica posicionado na altura correta
com a maioria das impressoras de
grande formato
• O pedestal admite impressoras com as alturas:
# 1: 45 pol (1143 mm)
# 2: 43 pol (1093 mm)
# 3: 40.8 pol (1038 mm)
# 4: 39 pol (988 mm)
• Não há limitação na largura da impressora
• Acomoda um PC, monitor de tela plana e
teclado com ajuste para a melhor posição
de trabalho
• Altura do braço do monitor desde o chão:
55 pol (1396 mm)
• Profundidade do pedestal:
34 pol (864 mm) a 44 pol (1116 mm)
• Largura do pedestal (máximo):
79.5 pol (2021 mm)

• Sistema Operacional:
Windows 8, Windows 7, Windows Vista
- 32 e 64 bit

Colortrac Limited
3-5 Brunel Court, Burrel Road,
St Ives, Cambs PE27 3LW, UK
Tel: +44 1480 464618
Fax: +44 1480 464620

DISTRIBUIDOR NO BRASIL

Colortrac Inc.
14155 Sullyfield Circle, Suite C
Chantilly, Virginia 20151, USA
Tel: +1 703 717 5631
Fax: +1 703 717 5361

SCANSYSTEM LTDA

Rua Manuel da Nóbrega, 111, cj 72
São Paulo, SP - 04001-080
Tel: +55 11 3285 5199
Email: brasil@scansystem.com.br

PONTOS CHAVE DA TECNOLOGIA DAS SOLUÇÕES MFP COLORTRAC
• Scanner SmartLF SC mfp com Sensor Único (SingleSensor)
• Pedestal Repro com altura ajustável e guias de retorno
• Software SmartWorks EZ Touch Plus
• FireFly: Super Velocidade USB3
• SureDrive: Rolo Único de pressão dos documentos
• ClearView: Iluminação inovadora Dual LED
• WinSync: Tecnologia otimizada de drivers Windows
• ScanOnce: Workflow eficiente de digitalização e cópia

SingleSensor

SEU REVENDEDOR

A Colortrac Ltd não garante qualquer tipo de informação com relação as informações contidas neste
documento e se reserva o direito de alterar as especiﬁcações sem aviso prévio. Colortrac e SmartLF®
são marcas comerciais da Colortrac Ltd. Todas as outras marcas são de propriedade dos seus
respectivos proprietários.
Copyright © 2014 Colortrac Ltd. Os scanners de grande formato Colortrac SmartLF são projetados pela
Colortrac e fabricados em nossa fábrica com certiﬁcado ISO-9001:2000.

INOVAÇÃO EM SCANNERS DE GRANDE FORMATO E SOFTWARE

VERSÃO: 2014.06.16

www.colortrac.com

Solução completa com o scanner SC mfp: Scanner,
pedestal Repro, guia de retorno de papel e software.
Adicionar impressora, PC e monitor.

