
15+Tipos estilos

87Tipos de molduras 

4Cores 900+Clip-art imagens

SC-2000
agora com USB

Contacto:

Sistema de Criação de Carimbos Profissional 

A maneira mais rápida de
fazer carimbos... e lucros! 

* São necessários alguns minutos de repouso antes da primeira utilização

Características Hardware:
• Xenon Flash Technology

• 1x15 caracteres visor LCD 

• Crie carimbos pré-tintados em minutos*

• Bandeja de Fotolitos (até 50 folhas fotolitos)

• Cria etiquetas ID labels para fácil identificação do

carimbo 

• Interface de Série e USB 

• Alimentação AC  220 - 240V

Características Software:
• Windows 2000 Professional, XP Professional, XP 

Home Edition, Vista compatível

• Importa ficheiros BMP, TIF, JPEG, GIF, ICO, DIB, WMF 

• Suporta todas as fontes True Type 

• Suporte the fotografias Digital 

• Funções de desenhos Superior 

• Mais de 150 modelos de carimbos profissionais



• Qualidade profissional excelente assegurada com 600dpi resolução

• Total flexibilidade com 11 tamanhos diferentes em 4 cores*

• Livre de borrões carimbos pré tintados (não necessita de almofada de tinta) o

que lhe permite obter sempre imagens claras e legíveis.

• Virtualmente permanente suficiente para 50.000 impressões com a tinta original.

• Fiabilidade assegurada com a borrracha durável e imagem micro gravada, que

sempre lhe dará uma imagem consistente.

• Consistência mantida pelo micro control dos poros, que distribui sempre a

mesma quantidade de tinta.

• Solução reenchível fácil, rápido e sem borrões

11Tamanhos de Carimbos Diferentes 
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* A "cure time" é o tempo descanso que o carimbo exige após ser criado e fica pronto a usar. A "cure time" varia
um pouco, dependendo da cor do carimbo, o tamanho e a temperatura ambiente. Para encurtar este tempo,
manter carimbo na vertical e num ambiente quente
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1Crie uma imagem
Inicie o Stamp Editor Software no seu PC. Crie simplesmente uma imagem que o

seu cliente solicitar, quer seja em texto, imagem, fotografia, logótipo ou assinatura. .

Imagem de transferência única 
O Stampcreator PRO ™ transfere imediatamente a imagem para o monitor do seu

computador para uma película transparente, que será carregado automaticamente

para o interior da máquina através da bandeja. Impressão com tecnologia de

transferência térmica, reproduzirá todos os detalhes da sua imagem com 600ppp.

Abra a tampa e verá o fotolito, onde vai em seguida colocar o carimbo.

Coloque o carimbo
Depois de posicionar o carimbo na bandeja de criação abaixo da lâmpada da Xenon
flash.

Feche a tampa 
Quando se fecha a tampa é automaticamente disparado um flash sobre o seu

carimbo.

Carimbo completo
A superfície do carimbo é composta de uma borracha sensível com materiais

especialmente desenvolvidos para a Brother Stampcreator PRO ™. A luz do flash do

Xenon causas milhões de micro - poros na superfície do carimbo para fechar. Apenas

os poros protegidos pelo preto da impressão positiva sobre o filme permanecerá

aberto.

Pronto para usar 
Montar e premir para baixo o carimbo abre a embalagem de tinta incorporada na

base do carimbo. Manter o carimbo na vertical para drenar toda a tinta. Após uma

breve 'Cure Time' * a tinta é absorvida pelo material do carimbo e estará pronto para

usar. As etiquetas de identificação do carimbo podem ser impressas da mesma

forma pelo stampcreator PRO ™.

6Passos Fáceis para fazer carimbos

Fácil de usar

Se é um revendedor de carimbos, loja de cópia, papelaria ou fornecedor de economato, ou está

apenas a começar o seu próprio negócio, temos uma máquina que vai realmente marcar a

diferença. A Brother Stampcreator PRO ™ cria carimbos pré-tintados rapidamente,

tornando a máquina numa fonte de rendimento. 

Este sistema simples e revolucionário com características da

mais alta qualidade componentes para um carimbo durável

– serviço gratuito e confiança. E o melhor é que, a Brother

Stampcreator PRO ™ é pequena o suficiente para ser

portátil, maximizando o seu serviço express num espaço

pequeno.

Cause uma boa impressão nos seus lucros

Rentabilidade, Simplicidade, Flexibilidade

É incrivelmente fácil usar a Brother Stampcreator PRO™. Demora apenas uns

minutos a criar um carimbo profissional personalizado, que claramente lhe dá uma

vantagem sobre a sua concorrência. Se seus clientes querem transformar as suas

assinaturas, textos, logótipos ou mesmo fotos em carimbos pré-tintados, tem aqui

o equipamento ideal para dar um serviço altamente profissional e rápida para eles,

enquanto se espera. Basicamente, pode criar coisa num computador, a Brother

pode ajudá-lo a colocar num carimbo.

Flexíbilidade Total 

O cliente não só obtém um carimbo personalizado pré-tintado, como pode

escolher entre 11 tamanhos diferentes e 4 cores preto, azul, vermelho e verde.*

Para ser ainda mais flexível já existem mais de 150 desenhos diferentes

predefinidos disponíveis para os carimbos e para os seus clientes a escolherem,

ou para usar como base para criar um novo carimbo. É tão simples como isto. 

Não admira que o Stampcreator PRO ™ vai fazer um grande sucesso no 
se negócio.

* Verifique a disponibilidade no seu país junto da Brother 

Características Carimbo: 

SC-2000 
agora com USB


