
i1iO para o i1Pro 3 Plus

Simples. Rápido. Versátil.
 •  Mede gráficos de testes reflexivos em uma variedade de substratos de até 10 mm de espessura, incluindo material 

de polietileno fino, cerâmica e têxteis. O i1iO pode medir substratos de até 23 mm de espessura com a adição de 
um espaçador de eixo z opcional.

 •  Automatiza a digitalização de amostra de cores para criar rapidamente perfis personalizados.
 •  Reduz o risco de erros de medição e aumenta significativamente a produtividade em ambientes que exigem 

a leitura de múltiplos gráficos.
 •  Assegura conformidade com os padrões ISO para condições de iluminação de medição da Série M 

e acomoda uma variedade de tintas e substratos em qualquer condição de visualização.
 •  Oferece máxima flexibilidade através de automação sem contato manual  

e facilidade de uso.

A leitura manual de gráficos de teste para perfilação e validação de cores é demorada e deixa margem para erros humanos. 
O i1iO é um sistema robótico de leitura automática de gráficos projetado para fotógrafos, designers e impressores que 
desejam eliminar a leitura manual de faixas. Este novo modelo foi desenvolvido para acomodar o i1Pro 3 Plus, fornecendo 
uma forma simples de aprimorar a funcionalidade e a versatilidade e acelerar o processo de medição.

Automação para os perfeccionistas da cor
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Suporte aos serviços e garantia
As soluções em análise e medição de cores da X-Rite são planejadas e produzidas conforme os mais rigorosos padrões de qualidade. Esses padrões são garantidos 
por manutenção global abrangente, suporte superior por telefone e via web, e opções de manutenção preventiva para otimizar seu investimento em longo prazo. 
Desenvolvemos planos de suporte e garantia ao serviço que são exclusivos para os produtos e necessidades específicos da sua organização. Saiba mais analisando 
nossas ofertas de serviços em nosso site: www.xrite.com/page/service-warranty. Ainda não sabe do que precisa? Entre em contato direto conosco pelo e-mail: 
servicesupport@xrite.com

i1iO para o i1Pro 3 Plus

O i1Pro 3 Plus integra-se à mesa i1iO para obter cores 
de produção rápidas, reproduzíveis e automatizadas em uma 
variedade de substratos únicos de impressão e embalagem, 
incluindo filmes finos, etiquetas, papelão, tecido, papéis 
fotográficos e plásticos. Fornecendo o máximo em recursos 
de perfilação.

O i1O cria forma uma equipe poderosa 
junto com o i1Pro 3 Plus.


