
i1Pro 3 Levando a calibração e o perfil para o próximo nível.
Nós continuamos a revolucionar o mercado como líderes em soluções de perfil de cor.

O i1Pro 3 é projetado especificamente para profissionais que trabalham com impressão e imagens, 
que necessitam de cores precisas nas impressoras, nos monitores e nos projetores, querem controlar 
e verificar a qualidade na impressão e no monitor e precisam capturar medições de cor chapada. 
Equipado com tecnologia líder do setor, o i1Pro 3 proporciona resultados mais precisos e confiáveis 
do que qualquer outro instrumento da mesma categoria, com velocidade duas vezes maior do que 
a de seu antecessor. Ele oferece fonte de luz de LED de espectro total, design inovador para facilitar 
a limpeza para medições precisas e recursos aprimorados de digitalização em uma única passagem.

Otimização de calibração e perfil
• Oferece fonte de luz de LED de espectro total personalizada, que permite digitalização 

em uma única passagem e melhora a confiabilidade e precisão do instrumento
• Mede M0, M1 e M2 ao mesmo tempo em uma única passagem para levar em conta 

os branqueadores ópticos
• Lê as amostras duas vezes mais rápido do que o i1Pro 2 e com precisão aprimorada 
• Alcança a calibração correta em monitores de alto brilho (até 5 mil NITs)
 -  Corresponde até quatro telas conectadas a um único computador e telas ilimitadas 

conectadas a computadores diferentes para uma visualização consistente
• Otimiza a criação de arquivos automática para diminuir o tempo e o desperdício de materiais 

durante a produção quando combinado à mesa de digitalização automatizada i1iO

Recursos centrados no usuário
• Fornece feedback em tempo real ao usuário para garantir uma medição precisa e uma 

ferramenta de autoverificação que ajuste e corrija pequenas mudanças
• Equipado com o padrão de artes gráficas da X-Rite (XRGA) para garantir dados confiáveis 

e consistentes entre todas as conexões de uma cadeia de fornecimento
• Possui design ergonômico para limpeza fácil e medições precisas

Para obter mais informações sobre esse produto, visite www.xrite.com/i1pro-3

Espectrofotômetro



Espectrofotômetro i1Pro 3

X-Rite é uma marca comercial ou marca registrada da X-Rite, Incorporated nos Estados Unidos e/ou 
em outros países. PANTONE®, PantoneLIVE e outras marcas comerciais da Pantone são propriedade 
da Pantone LLC. Todas as outras marcas comerciais ou marcas registradas são de propriedade de 
seus respectivos proprietários. © X-Rite, Inc. 2019. Todos os direitos reservados. L7-717-BZ (12/19) xrite.com/i1pro-3

Serviço de suporte e garantia 
As soluções em análise e medição de cores da X-Rite são planejadas e produzidas de acordo com os mais rigorosos padrões de qualidade. Esses 
padrões são garantidos por serviços globais abrangentes, suporte superior por telefone e via web e opções de manutenção preventiva para otimizar 
seu investimento a longo prazo. Desenvolvemos planos de suporte e garantia ao serviço que são exclusivos para 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

Qual produto i1 funciona melhor para você?

i1Basic Pro 3 i1Photo Pro 3 i1Publish Pro 3 X-Rite i1iO para i1Pro 3

Espectrofotômetro i1Pro 3 a a a

Automação sem contato manual Com a mesa i1iO Com a mesa i1iO Com a mesa i1iO
Requer o instrumento i1Pro 3 

não incluso

Monitor/controle de qualidade a a a
Projetor a a a
Scanner/Impressora RGB a a a
Impressora CMYK/CMYK+ a a
Controle de qualidade 
da impressora a a a a

PANTONE Color Manager a a a
Perfil de câmera ColorChecker a a
ColorChecker Proof/ 
ColorChecker Classic Mini a a

Equipado com fonte de luz de LED de espectro 
total para leituras precisas.

Permite mais leituras de cores por gráfico 
e oferece maior precisão.

Compatível com monitores de alto brilho até 
5 mil NITs.

Integração com a terceira geração da mesa i1iO
A nova mesa i1iO da terceira geração (uma mesa de digitalização automática) permite a leitura de gráficos 
sem contato manual para perfil de cor automático. Quando combinado com o i1iO, o i1Pro 3 otimiza a criação 
de arquivos automática, permitindo a redução de tempo e de desperdício de materiais durante a produção.


