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Voeg een grootformaatprinter, pc en (touch)monitor toe om uw oplossing te completeren 

 

Wanneer u ze nodig hebt: scan, copy en 

print grootformaat documenten 
 

 
Colortrac Professional MFP Oplossingen 

Een beproefde, innovatieve technologie voor een 
fantastische grootformaat kopieerkwaliteit. Krijg 

een betaalbare én betrouwbare multi-functionele 

oplossing in de afmeting die precies past bij uw 
printer en uw behoeften. 

Verkrijgbaar in 3 afmetingen: 42” / 1.067mm, 36” / 
914mm en 25” / 635mm. 

 

Geschikt voor: 
Doorlopend scannen en kopiëren van grootformaat 

kaarten, plattegronden, technische tekeningen, 
blauwdrukken, architectonische renderings en vele 

andere technische documenten.
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SingleSensor 

NIEUW! 

We help people to capture, enhance, share, copy and preserve large format digital information 



 

Specificaties 
 

 
De Professional MFP Solution van Colortrac is een grootformaat pakket geoptimaliseerd voor een laag volume multifunctionele printer taken. Kopiëren 

naar een Windows printer of scannen naar digitale bestandsformaten via een touch of muisgestuurde pc screen interface. Software en standaard 

inbegrepen. Voeg zelf een pc, monitor en printer toe. 

 

Scanner Software Scanner Repro Stand 

 
Kies uit 3 afmetingen: 

SmartLF SC 42 mfp (42"/1.067 mm) 

SmartLF SC 36 mfp (36"/ 915 mm) 

SmartLF SC 25 mfp (25"/  635 mm) 

 

 Face-up, invoer voorzijde met voor- of achterzijde 

document uitvoer 

 Inclusief document return guide 

 Scanner internal optical resolution: 1200 dpi 

 Maximum Media dikte 2mm 

 SingleSensor tot 50.400 pixels voor 48-bit kleur en 16-
bit grijstinten data capture 

 Duale bi-directionele extra-long life LED verlichting 

 Direct te gebruiken zonder opwarmtijd 

 Maximale scan snelheid @ 200dpi: 

 7,6 cm/sec (24-bit RGB color) 

 32,9 cm/sec (8-bit Greyscale/Mono) 

 Scan nauwkeurigheid: +/- 0.1% of +/- 1 pixel 

 Digitale beeldverwerking 

 2D Intelligente adaptieve drempel zw/w modus 

 Vaste drempel zwart & wit (1-bit modus) 

 Color Space: geprofileerde sRGB 

 SuperSpeed USB3 (75MB/s) computer interface 

 Certificaten: RoHS, CE, CCC, IEC CB test, FCC, UL 

compliant 

 

Colortrac SmartWorks EZ Touch Plus 

Gebruikersinterface: 

Werking met Touch screen of muis met toetsenbord 

 

 Met SmartWorks EZ Touch Plus Software kan de 

gebruiker: 

 een kopie van het origineel rechtstreeks naar de 

printer sturen 

 scan een kopie van het origineel naar USB, e-mail 

of uw harde schijf 

 herdruk eerder gescande originelen 

 maak meerdere kopieën van een origineel 

 vergroten of verkleinen van een kopie 

 Software scan resolutie: 100 - 600 dpi 

 Geoptimaliseerd voor Windows™ Printer Drivers 

 Geautomatiseerde functies omvatten: 

 Automatische papier breedtedetectie 

 Dynamische voorbeeldmodus waardoor real-time 
wijzigingen weergegeven worden vóór kopieëren, 
printen of opslaan 

 Vooraf instellen: 

 11 programmeerbare instellingen voor het beste 
opgeslagen resultaat tbv herhalingsopdrachten of 
documenttypen 

 Controles bewerken: 

 Witte punten aanpassen 

 Zwarte punten aanpassen 

 Manueel rechtzetten / rechtzetten van afbeelding 

 Roteren afbeelding 

 Verscherpen afbeelding 

 Omkeren afbeelding 

 Spiegelen afbeelding 

 Besturingssystemen: Windows 8, Windows 7, 

Windows Vista, 32 en 64 bit 

 
 

 
 

 

Colortrac SmartLF Repro Stand 
 
 
 

 
 Minimaliseerd de benodigde oppervlakte voor de 

scanner en printer en zorgt voor een praktische, 

professionele kopieër en scan werkstation 

 Grootformaat scanner is gepositioneerd op de 

optimale hoogte boven de meest populaire 

grootformaat printers 

 De standaard is geschikt voor printerhoogte: 

# 1: 1.143 mm 

# 2: 1.093 mm 

# 3: 1.038 mm 

# 4:    988 mm 

 Geen limiet voor de printer breedte 

 Aansluiting aanwezig voor pc, toetsenbord, muis en 

(touch)monitor voor de beste werkhouding / hoogte 

 Monitor support arm hoogte van vloer: 1,396 mm 

 Diepte van de standaard: 864 mm tot 1.116 mm 

 Breedte van de standaard (maximum): 2.021 mm 

 
 
 

 

 
 

Complete oplossing met SC mfp scanner, Repro Stand, Papier 

retour systeem en software. Voeg zelf printer, pc en beeldscherm 

toe. 

 
Colortrac Limited 
3-5 Brunel Court, Burrel Road, St 

Ives, Cambs PE27 3LW, UK Tel:    

+44 1480 464618 

Fax:  +44 1480 464620 

 

Colortrac Inc. 
14155 Sullyfield Circle, Suite C 

Chantilly, Virginia 20151, USA 

Tel:    +1 703 717 5631 

Fax:  +1 703 717 5361 

Colortrac Japan 
12th Floor, 1203 

Yokohama Creation Square, 5-1 Sakae-Cho 

Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, Japan 221-0052 Tel:    

+81 (0) 45 548 6991 

Fax:  +81 (0) 45 548 6992 

Colortrac Asia Pacific 
5004 Ang Mo Kio Ave. 5 

#04-03 TECHplace II 

Singapore 569872 

Tel:    +44 1480 464618 

Fax:  +65 64 815 428 

Specifieke technologie – Colortrac Professional MFP Solution 

• SmartLF SC mfp scanner met SingleSensor 

• In hoogte verstelbare reprostandaard met papier retour systeem 

• SmartWorks EZ Touch Plus software 

• FireFly: Supersnel USB3 

• SureDrive: Enkel aangestuurde media aandrukrol 

• ClearView: Innovatieve tweevoudige LED-verlichting 

• WinSync: Geoptimaliseerde Windows driver technologie 

• ScanOnce: Efficiënt scan en kopie 

 

   

 

 
 

Colortrac Ltd makes no warranty of any kind with respect to the information contained in 
this document and reserves the right to change specifications without notice. Colortrac and 

SmartLF® are trademarks of Colortrac Ltd. All other trademarks are the property of their 
respective owners. 

Copyright © 2014 Colortrac Ltd. Colortrac SmartLF Wide Format Scanners are designed by 

Colortrac and manufactured in our ISO-9001:2000 certified manufacturing plant. 

         INNOVATION IN WIDE FORMAT SCANNERS AND SOFTWARE 

BouwXP, Leemskuilen 3H, 5563 CK  Westerhoven. 
www.bouwxp.nl www.reprofessioneel.nl www.grootformaatxp.nl 
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http://www.bouwxp.nl/
http://www.reprofessioneel.nl/
http://www.grootformaatxp.nl/
http://www.colortrac.com/

