
Confiar ao microfilme as imagens de
documentos originais e de documentos
digitais garante o acesso a informações
importantes por muitas décadas ou até
séculos. O processamento adequado 
é essencial para proteger esse acesso.
Certifique-se de que você consiga 
o verdadeiro arquivamento com o nova
processadora Kodak Archive Prostar, agora
mais fácil de usar e com maior proteção
ecológica. Ela foi projetada para operação
em luz ambiente, além de ser silenciosa 
e compacta.

Comece com o enrolamento automático 
e Termine com qualidade de arquivamento.

Com a processadora Archive Prostar,
você não precisará de um especialista em
filmes para obter resultados de alta
qualidade. Ela incorpora as tecnologias
mais recentes em controles e monitores
digitais, recuperação rápida, ciclos de
modos de espera de economia de energia
e um reservatório de água anti-sifão

compatível com as normas ambientais. A processadora de arquivamento fornece
processamento de filme controlado com precisão, necessitando o mínimo de
treinamento ou experiência do operador. Apenas coloque o microfilme no líder
e insira-o nos roletes. Em menos de um minuto, o filme processado e seco
começará a sair do equipamento. Ao término de um rolo, a processadora
Archive Prostar entrará automaticamente no modo de economia de energia.

Processamento em mesa que se ajusta a qualquer local.

Devido ao tamanho e ao carregamento em luz ambiente, a processadora Archive
Prostar pode ser utilizada praticamente em qualquer local. E isso sem mistura ou
bagunça, já que os químicos Kodak Prostar Plus vêm em galões de plástico
descartáveis e prontos para serem utilizados. Você ganha controle e segurança
adicional de um processamento doméstico sem as despesas de uma câmera escura.
Para mais conveniência ainda, as peças que necessitam de substituição periódica,
como filtros de ar, podem ser substituídas em segundos por um operador.

Processadora Archive Processor

Proteja seu futuro hoje 
com o processamento de
qualidade arquivística.
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Processadora Kodak Archive Prostar

A processadora Kodak Archive Prostar
é projetada para longa duração 
e confiabilidade além de receber 
o suporte das garantias e dos
programas de serviços da Kodak.

A integridade de seu microfilme
também é muito importante. Quando
operado de forma apropriada, 
a processadora Kodak Archive Prostar
atende a todos os padrões
internacionais de qualidade de
arquivo. Como o filme 
é disponibilizado em menos de um
minuto e você não precisa sair do
escritório, a segurança dos registros
privados e das informações
confidenciais está garantida.

Além disso, ao usar o microfilme
Kodak, você estará protegido pelo
programa de recuperação de desatres
em caso de perda de dados da Kodak,
sem custos adicionais.

Especificações:
Tipo de Microfilmes Processados
Largura: 35 mm em uma bobina 

única
16 mm em até duas bobinas

Velocidade: 304,80 cm (3 m)/min
Requisitos da água:
Temperatura: 36,5°C +/- 1,5° 
Taxa de fluxo: 2,3 l/min (1,9 l/min)
Taxa de drenagem: 27,3 l/min

(22,7 l/min)
(Mangueiras estão incluídas para
suprimento de água e drenagem)
Requisitos elétricos:
120 V CA 60 Hz (marca U.L. para
EUA e Canadá)

Uso elétrico:
Modo de espera: 100-200 watts 
Modo de operação: 600-1000 watts
Modo de aquecimento: 1400 watts
Capacidade química:
1,3 L de revelador e fixador Kodak
Prostar Plus 
Sem reabastecimento, processará até
900 m de microfilme de 16 mm.
Com reforço automático, processará
até 5.000 m de microfilme de 16 mm.
Dimensões físicas:
Altura: 79 cm 

91 cm quando aberto
Profundidade: 41 cm 

61 cm quando aberto
Comprimento: 99 cm 
Peso: 52 kg. vazio

64 kg em operação 
Acessórios:
Unidade de reforço de químico
Kodak Prostar (CAT 809 0755)
Gabinete Kodak Prostar 
(CAT 144 4256)
Pia para gabinete Kodak Prostar
(CAT 144 4413)
Adaptador de cassete Kodak Prostar
(CAT 131 6165)
Válvula Misturadora termostática
Kodak (CAT 142 3698)
Lider para Filme de 16 mm Kodak
Prostar (CAT 199 0993)
Lider com filamento duplo de 16 mm
Kodak Prostar (CAT 146 5194)
Lider de 35 mm Kodak Prostar
(CAT 199 1009)
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Para fabricação do equipamento de geração de imagens.


