
Imagens reais 

Outros scanners
 de microfilme

ScanPro 3500

Intuitivo. Brilhante. Exclusivo

CONHEÇA OS MODELOS SCANPRO ALL-IN-ONE
Tecnologia inovadora para todas as
necessidades da sua coleção de
filmes.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ALL-IN-ONE

SCANPRO TE ENTREGA MAIS

A revolução do microfilme continua seja para uma opção mais 
barata ou o melhor da linha, nos temos uma solução universal que 
é perfeito para você! Sinta a diferença com nossos premiados 
scanners que oferecem recursos exclusivos e tecnologia inovadora 
apenas disponível na E-imageData. Nossa última linha de ScanPro 
foi especificamente desenhada para atender suas demandas de 
hoje e as futuras. Sendo o único scanner de microfilme você terá 
que adquirir.

Escolhe um modelo de Scanpro All-in-One que atende sua 
necessidades e expectativas para pesquisas ou qualquer projeto de 
conversão.

O modelo mais popular por substituir velhos leitores e impressoras. 
Não apenas, o ScanPro 2500 All-in-one tem todas as ferramentas 
necessárias para ler, scannear, imprimir e converter sua coleção de 
filmes. Se o orçamento for uma preocupação o 2500 all in one é 
uma solução acessível.

Esta solução top de linha engloba todos os nossos recursos
exclusivos, incluindo a câmera de 26 megapixels* que fornece as
imagens mais nítidas do setor. Se você está procurando as imagens
mais precisas disponíveis, o ScanPro 3500 All-In-One é para você.

Tem blips? O ScanPro i9500 all in one é a melhor e única solução 
para lidar com toda a sua coleção com blip para pesquisa indexada, 
incluindo Kodak, Canon, Miolta, 3M, AGFA ou filme formatado 
personalizado, usando blips de um, dois ou três níveis com simples, 
Duplex e Dupla Filme.

A câmera de alto desempenho de 26 megapixels usa tecnologia avançada de
deslocamento de pixels para capturar imagens de megapixels mais altas. e-ImageData
começa com seu 6.6 sensor de imagem megapixel, o maior do setor, para capturar e
integrar 4 imagens ópticas exclusivas em uma única imagem de câmera de 26
megapixels, a imagem mais nítida do setor.

*

Oferecido com o ScanPro Advantage Memebership, as características 
variam por modelo

- Qualidade de imagem superior
   Câmera de 26 megapixel com 6.6 MP sensor x4

- Poderoso zoom optico de 5x até 105x

- Brilhante e automática digitalização de alta velocidade 
incluindo formatos grandes
  Até 100 imagens por minuto em filme e microficha e 70 ipm para jaquetas

- Sempre em foco mesmo durante o zoom

- Ferramentas exclusivas de ajuste de imagem com 1 
clique e edição de imagem ao vivo

- Apenas em 1 clique voce salva e imprime em diversos formatos

- Software de OCR mais rápido

All-In-One
A premiada solução de scanner de microfilme

             2500 All-In-One

             3500 All-In-One

             i9500 All-In-One

 Rolo de Filme 16/35mm/ Cartucho  (M) MicroFichas Jaquetas

Micro Opaques Cartão Janela Filmes com blip



e-ImageData Contract #GS25F0033P

Buil in America

Os scanners de microfilme ScanPro All-In-One fornecem todos os
recursos que você precisa para realizar seu trabalho com rapidez e
eficiência. Com uma interface USB 3.1 de super velocidade intuitiva,
os usuários podem facilmente ajustar imagens ao vivo, salvar e
imprimir em vários formatos de arquivo e digitalizar
automaticamente qualquer tipo de filme para conversão. Os All-In-
Ones são a escolha certa para qualquer trabalho.

SCANPRO ALL-IN-ONE INCLUI
- Modelo base com portador de fichas
Escolhe o modelo que melhor atender sua demanda (2500; 3500 ou 
i9500)

- Carregador de Rolo de Filme Motorizado
-16/35 Combinação rolo de filme e ficha/cartão janela
-16/35/35M Combinação de cartucho rolo de filme e ficha/aperture

-AUTO-Carrier - Digitalização automática de fichas e jaquetas

ScanPro Advante MemberShip - 
experimente os recursos de software
e garantia exclusivos. Aproveite dos 6 
primeiros meses de graça! Para 
manter os benefícios, é necessário um 
pagamento anual. Entre em contato 
para mais informações.

SCANPRO TE ENTREGA MAIS
Pequeno tamanho | Compacto e ideal para escritório
Interface intuitiva | Amigável e inclui diferentes opções de
linguagens
Uso eficiente de energia | Desenvolvido com o meio
ambiente em mente

DESCUBRA a Diferença com
All-In-One

ScanPro 2500 All-in -One
Mostrado com transportador de filme em
rolo e AUTO-Carrier

DESCUBRA a diferença do ScanPro!
Agende uma demonstração virtual ou pessoal gratuita hoje.

(11) 4195-0559

Todos os all-in-one digitalizam 
microfilmes e microfichas tão rápido 
e fácil. Nós amamos a ferramenta 
de AUTO-Scan.

- Charlotte Kirkby,
Educational Testing Service, NJ

As cópias são tão
nítidas e claras. As
imagens são muito
fáceis de editar.
Nossos pesquisadores
amam quão simples é
para operar.

- Ruth Nutty
Fayette County Recorder, IN

Nosso all-in-one foi
um completo divisor
de águas para leitura,
escaneamento
digitalização de micro
imagens. A qualidade
é surreal. Fácil de
usar, é um 10/10.
- Stuart Baker, City of St. Louis, MO

Nosso ScanPro All-In-One trabalha rápido, e 
faz a digitalização sem defeitos, e termina 
sem engasgar. Pode escanear para diversos 
locais com um clique.

- Elizabeth Chan, Tamarac Branch Library, FL


