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Espectrofotômetro EFI ES-2000
Cores incríveis, precisas e consistentes
Atingir uma cor previsível é um desafio para qualquer empresa. O EFI™ ES-2000,  
um dispositivo de medição de cores para calibração e criação de perfis, dá conta  
desse dilema por meio do gerenciamento de cores rápido, preciso e flexível,  
produzindo cores da mais alta qualidade.

Gerenciamento de cores versátil

O gerenciamento de cores é um componente essencial 
para lidar com os complexos fluxos de trabalho de imagens 
digitais dos dias de hoje. O ES-2000 proporciona:

Calibração de cores rápida e precisa

O espectrofotômetro é flexível e fácil de instalar. Ele se 
conecta aos servidores Fiery com apenas um cabo USB 
e, em seguida, calibra rapidamente seus dispositivos de 
saída para produzir cores confiáveis de forma consistente. O 
ES-2000 possui medição emissiva aprimorada para melhorar 
a estabilidade da temperatura e aumentar os níveis de brilho.

Perfis CMYK e RGB para dispositivos de entrada e saída

O ES-2000 permite medir as áreas de cores de forma 
rápida e precisa para criar perfis de dispositivos com o 
software Fiery Color Profiler Suite. Ele oferece medições 
com e sem corte UV em um único dispositivo, permitindo 
criar perfis de todas as mídias com um instrumento.

Medição precisa de cores exatas

O espectrofotômetro produz cores exatas precisas, 
capturando-as de uma amostra física e incluindo-as na 
biblioteca de cores exatas do servidor, de modo que seja 
possível imprimir a cor necessária com facilidade e rapidez.

Medição exata de pontos brancos

O ES-2000 o ajuda a simular a saída de cores com  
precisão por meio da incorporação do ponto branco exato 
do papel nos perfis de cores disponíveis no servidor Fiery.

Velocidade e precisão

O ES-2000 dá continuidade ao legado de sucesso do 
espectrofotômetro ES-1000, fornecendo maior precisão, 
facilidade de uso e um conjunto de recursos de nível 
profissional, que inclui:

•	 Suporte a medições com e sem corte UV em um  
único dispositivo: agora, é possível criar perfil de 
qualquer papel com um instrumento.

•	 Sensor de detecção de posicionamento para leitura de 
áreas sem erros.

•	 LEDs que melhoram as respostas sobre status do 
dispositivo.

•	 Novos recursos de diagnóstico e autocorreção.

•	 Automanutenção simplificada para manter o dispositivo 
em funcionamento com o máximo de desempenho em 
todos os momentos.
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O portfólio de 
soluções integradas 

da EFI aumenta a 
produtividade e 

melhora os resulta-
dos. Saiba mais em 

www.efi.com.

Para obter mais 
informações, ligue 

para 1-800-875-7117 ou 
acesse www.efi.com.

Espectrofotômetro EFI ES-2000

Mecanismo espectral

•	 Tecnologia ES-2000 com verificação de comprimento de 
onda incorporado

•	 Analisador espectral: rede de difração holográfica com 
matriz de diodo de 128 pixels

•	 Faixa espectral: 380 – 730 nm

•	 Intervalo de amostragem física: 3,5 nm

•	 Resolução ótica: 10 nm

•	 Relatórios espectrais: 380 – 730 nm em etapas de 10 nm

•	 Frequência de medição no modo de leitura: 200 medições 
por segundo

Ótica

•	 Geometria de medição: ótica com iluminação anular de 
45°/0°, ISO 13655:2009

•	 Abertura de medição: diâmetro de 4,5 mm (0,18”)  
(a abertura de medição efetiva durante a leitura depende 
do tamanho da área e da velocidade de medição)

•	 Tamanho do campo de iluminação: 3,5 mm (0,14”)

•	 Fonte de luz: tungstênio preenchido com gás (iluminante 
tipo A) e LED UV

Medição reflexiva

•	 Formato de dados: reflexão espectral (sem dimensão)

•	 Condições de medição:

    –  UV incluído - ISO 13655:2009, condição de medição M0

    – D50 - ISO 13655:2009, condição de medição M1

    –  UV sem filtro - ISO 13655:2009, condição de  
medição M2

•	 Calibração: referência branca de cerâmica manual  
ou externa

•	 Plano de fundo de medição: branco, ISO 13655:2009;  
para medições em painel de apoio

•	 Espessura máxima da mídia: 0,12” (3 mm) no painel  
de apoio

•	 Tamanho mínimo da área no modo de leitura: 7 x 10 mm 
(0,28” x 0,39”) (largura x altura) com régua de sensor de, 
10 x 10 mm (0,39” x 0,39”) (largura x altura) sem régua  
de sensor

•	 Compatibilidade entre instrumentos: média de 0,4 ΔE94*, 
máx. de 1.0 ΔE94* (desvio do padrão de fabricação X-Rite 
a uma temperatura de 23 °C (73,4 °F) em 12 ladrilhos 
BCRA (D50, 2o))

•	 Capacidade de repetição a curto prazo: 0,1 ΔE94* em 
branco (D50,2°, média de dez medições a cada três 
segundos em branco)

Medição emissiva

•	 Formato de dados: radiância espectral (mW/nm/m2/sr); 
luminância Y (cd/m2)

•	 Faixa de medição: 0,2 - 1200 cd/m2 em monitor  
LCD comum

•	 Capacidade de repetição a curto prazo: x,y:  
+/- 0,002, típico (5000 K, 80 cd/m2)

Condições operacionais

•	 Temperatura: 10 °C (50°F) – 35 °C (95 °F)

•	 Umidade: 0% a 80% sem condensação

Interface, dimensões e peso

•	 Interface: USB 1.1

•	 Fonte de alimentação: dispositivo alimentado por USB. 
Dispensa carregador ou bateria adicional. Dispositivo 
USB 1.1 de grande energia.

Dimensões físicas

•	 Dispositivo ES-2000: Comprimento 155 mm,  
largura 66 mm, altura 67 mm (6,1” x 2,6” x 2,6”)

•	 Régua: Comprimento 337 mm, largura 102 mm  
(13,3” x 4,0”)

•	 Placa de apoio: 355 mm x 265 mm (14,0” x 10,4”) dobrada 
ou 355 mm x 400 mm (14,0” x 15,7”) desdobrada

•	 Peso do dispositivo ES-2000: 245 g (8,6 oz)


