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SOLUÇÕES NOVAS E
APRIMORADAS PARA
MULTIFUNCIONAL
COM RECURSOS
COMPLETOS

TRANSFORME IMPRESSORAS E COPIADORAS,
COM GRANDE DESEMPENHO E VERSATILIDADE
Agora ainda mais rápida com a nova e aperfeiçoada solução IQ Quattro X
Transforme qualquer impressora nova ou já existente em uma copiadora,
trazendo a pegada reduzida que você precisa sem comprometer o
desempenho e a versatilidade.
MFP Repro é uma solução com recursos completos para digitalização, cópia,
compartilhamento e aprimoramento. Você obtém uma qualidade de imagem
impressionante, com visualização em tempo real das melhorias e limpeza
automática de documentos desbotados, sujos ou com pouco contraste. Os
recursos integrados de colaboração para tarefas em grupo possibilitam que
qualquer pessoa digitalize para e-mail, pasta e compartilhe o scanner com
terceiros.
As soluções MFP Repro da Contex são adequadas para todos os ambientes.
MFP Repro possibilita que você copie, imprima e digitalize como um
profissional, quer esteja no escritório ou comandando a sua própria estação de
cópias.
O pacote MFP Repro da Contex inclui scanner, software Nextimage REPRO
intuitivo para digitalização e cópia, uma tela de toque de 21,5 pol. e um
conjunto elevado. Também disponível com conjunto baixo para soluções lado a
lado com impressoras grandes.

AS SOLUÇÕES MULTIFUNCIONAIS MAIS PODEROSAS
VEJA MAIS: contex.com/mfp

Alto desempenho
O novo IQ Quattro X oferece o dobro
de velocidade e eleva o nível da sua
produtividade.
Tela de toque
Para a sua comodidade, a solução
multifuncional oferece opção de operar
a tela de toque do lado esquerdo ou
direito.
Compatível com formatos de
arquivo populares
Você pode trabalhar com todos os
formatos mais usados, como PDF,
PDF/A, TIFF e JPG.
Compatível com sistemas operacionais populares
As soluções multifuncionais são compatíveis com Windows 10 e Windows
8.1, de 32 bits e 64 bits.
Envie digitalizações para impressoras via rede ou USB
O Nextimage REPRO inclui drivers
gratuitos para a maioria das impressoras de grandes formatos HP, Canon,
Océ e Epson.

IQ QUATTRO X 44 MFP REPRO

VERSÃO DE CONJUNTO ELEVADO1
Tela de toque e teclado com montagem do lado direito ou esquerdo
Altura da impressora de 995 a 1.195 mm, com acréscimos de 25 em 25 mm (39,2 a 47 pol., com acréscimos de cerca de 1 pol.)
HP DesignJet série T, série Z, PageWide XL e série 500/800. Canon TX, TM, PRO e iPF séries 600/700/900.
Projetado para boa adequação1
EPSON série SC-T. Consulte a lista completa em contex.com/nextimage-supported-printers
VERSÃO DE CONJUNTO BAIXO (lado a lado)
Configurações

Configurações

Tela de toque e teclado com montagem do lado direito ou esquerdo. Altura de trabalho de 834/859/884 pol. (32,8/33,8/34,8 pol.)

Impressoras adicionais, lado a lado

EPSON STYLUS PRO, Océ, Mutoh e algumas impressoras HP. Consulte a lista completa em contex.com/nextimage-supported-printers

ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER (Consulte as especificações restantes do scanner na série do produto)
Velocidade de cores RGB de 200 dpi

4,4 pol./seg.

Escala de cinza/monocromático de 200 dpi

17,8 pol./seg.

Largura máxima de digitalização

36 pol. (914 mm)

Largura máxima de mídia

38 pol. (965 mm)

44 pol. (1.118 mm)
47 pol. (1.194 mm)

Resolução óptica

1.200 dpi

Resolução máxima

9.600 dpi (interpolado)

Número total de pixels

54.000

64.800

Principais tecnologias CIS da Contex

CleanScan2, SIGMA3, CFR4

Espessura máxima de mídia

Documentos flexíveis de 0,08 pol. (2 mm)

Precisão

0,1% +/- 1 pixel

Profundidade de cor da captura de dados

48 bits, cor/16 bits, monocromático

Espaços de cor

Adobe RGB, Device RGB, RAW RGB, sRGB

Certificação Energy Star®5

Sim, versão 3.0

Fonte de alimentação

100–240 V, 60/50 Hz

Peso
Dimensões (CxLxA)

48,3 lbs (21,9 kg)

54 lbs (24,5 kg)

45,7 x 19,3 x 6,3 pol. (1.160 x 489 x 161 mm)

53,1 x 19,3 x 6,3 pol. (1.349 x 489 x 161 mm)

Certificações/conformidade

Certificação CE, cUL, Customs Union, VCCI, FCC Class A, RoHS e ENERGY STAR®

TELA DE TOQUE, PLATAFORMA DE COMPUTADOR E BANDEJA PARA TECLADO
Tela de toque
Plataforma de computador para CPU e
bandeja para teclado
Computador recomendado (não incluído)

Tela de toque de 21,5” multipontos, full HD, TFT, LCD, 1.920x1.080 pixels
Tamanho/peso máx. do computador: 490 x 400 x 107 mm, 12 kg (19,3 x 15,7 x 4,21 pol., 26 lbs)
Computador desktop "slimline", 2.0 GHz Intel Core 2 Duo, 2 GB RAM ou mais

SOFTWARE NEXTIMAGE REPRO COMPLETO
Idiomas

Alemão, chinês, coreano, espanhol, francês, holandês, inglês, italiano, japonês, polonês, russo

Sistemas operacionais
Formatos de arquivo

Windows 10 e Windows 8.1, de 32 bits e 64 bits
PDF multipágina e TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG-2000 ampliado (JPX), TIF-G3, TIF-G4 e outros

Recursos

Digitalização para e-mail/cópia/arquivo

1. Impressoras compatíveis não adequadas para conjunto elevado podem ser operadas lado a lado
2. Contex CleanScan é uma inovação da Contex: dois LEDs com difusão dupla em um único módulo CIS personalizado
3. Contex Signal Intensity Matching (SIGMA) é uma patente da Contex que reduz os efeitos do aumento irregular de calor nos sensores CIS durante a digitalização
4. Contex Color Fringe Removal (CFR) é uma patente da Contex que aprimora a qualidade das imagens retirando as bordas produzidas mediante a estroboscopia dos dispositivos
CIS
5. Energy Star® versão 3.0. Introduzida em outubro de 2019
Computador, teclado e impressora não incluídos.
Todas as marcas registradas são propriedade dos respectivos detentores, e são usadas somente para descrever diretamente o produto oferecido. O uso delas não indica de maneira
nenhuma uma relação entre a Contex e os detentores das marcas registradas.

Solução completa de digitalização e cópia com tela de toque e controles de imagem profissionais

Uma versão de conjunto baixo está disponível para operação lado
a lado

Copie para um número ilimitado
de impressoras via rede ou USB

Aplicativo Windows padrão ou
modo de tela de toque intuitivo

As soluções da Contex são compatíveis com todas as principais
impressoras de grandes formatos. Consulte a lista completa em
contex.com/nextimage-supported-printers

contex.com/mfp
Sede da Contex e região
EMEA
Global Scanning Denmark A/S
Copenhagen, Dinamarca
Telefone: +45 4814 1122
info@contex.com

Contex Americas
Global Scanning Americas (MD) Inc.
Chantilly, VA. 20151, EUA
Telefone: +1 (703) 964 9850
salesamericas@contex.com

Contex Japão e Ásia
Global Scanning Japan A/S
Yokohama, Japão
Telefone: +81 45 548 8547
apac@contex.com

Escolha entre operação para
destros ou canhotos, para ter
um bom ambiente ergonômico
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