
Com ele tudo é possível.

Óculos com personalidade



Ofereça o que ninguém mais pode

Perfeição nos detalhes
Garante uma ótima taxa de fi rst fi t através do 

monitoramento permanente da centragem e 
processo de corte, permitindo montagens 

em armações de todos os tipos, 
inclusive de altas curvaturas (base 9).

Encaixes perfeitos com a 
tecnologia Fit-4-Frame 2.0 e 
Step Bevel.
Customização do perfi l de faceta para 
melhor encaixe em qualquer armação, 
combinando estética e ajuste perfeitos.

Mais segurança e controle
com corte por fresa

Total controle de todo o acabamento, com 
exclusiva faceta de geometria variável e 

inclinação da ferramenta em até 30º. 

* Patentes exclusivas ESSILOR

1 Centragem 
perfeita

Leitura binocular 3D de todas as 
armações até base 9.

Centragem automática com base 
nos parâmetros 3D*.

3 Processo
seguro

Garantia de 
qualidade em 
montagens de 
alta curvatura.

Ciclo de desbaste automático 
adaptado para lentes com curvatura 
até base 10, evitando risco de quebra.

A otimização do posicionamento 
e a inclinação da faceta tornam a 
montagem segura, sem 
tensionamentos indesejados 
nas lentes.

2 Estética no 
acabamento

Tecnologia Fit 4 Frame*.

Ferramentas de furação e ranhura 
podem ser inclinadas até 30º, 
tornando segura a montagem de 
lentes até base 10.

Step Bevel

Faceta Assimétrica

Mini Faceta



Personalização com letras e símbolos

Inovação, tecnologia e produtividade
Sua plataforma híbrida, com módulo multiferramenta e ciclo 

de fresamento sem água, permitem o melhor resultado 
possível para cada tipo de trabalho. 

O módulo de manutenção remota recebe atualizações 
de versão e realiza diagnósticos remotos. E a troca 

de informações entre equipamentos garante maior 
segurança e otimiza o fl uxo de trabalho.

Facilidade de operação 
e ergonomia

Exclusivo visor com ajuste de inclinação, 
interface em tela touchscreen colorida 

ultrassensível e compartimentos e acessórios 
embutidos. Banco de dados com fácil acesso 

a formatos, furos e gravações. Seu software 
identifi ca seus hábitos e antecipa suas escolhas. 

Uma assinatura única 
para seus clientes

M’Eye Sign, a nova tecnologia 
de gravação de lentes.

Com ele tudo é possível.

A nova tecnologia de
gravação de lentes

A Essilor desenvolveu uma tecnologia exclusiva de gravação 
nas lentes, fácil de usar e totalmente integrada à Facetadora.

M’Eye Sign, mais que um recurso no equipamento, é uma 
oportunidade de personalização do serviço das óticas.



Concebido para ampliar seus horizontes 

Leitor
Dimensões: 320 (L) x 520 (P) x 700 (A) mm
Peso: 25 kg
Consumo de energia: 250 W
Fonte de alimentação: 
100 a 240 V - 60/50 Hz 5-3 A

Facetadora
Dimensões: 570 (L) x 490 (P) x 700 (A) mm
Peso: 68 kg
Consumo de energia: 2000 W
Fonte de alimentação: 
100 a 120 V - 60/50 Hz - 15 A
220 a 240 V - 60/50 Hz - 10 A

Dados técnicos

Desde sempre com você.

OptiCall
Central 0800 de 
suporte técnico.

OptiService
Cobertura em todo país com 
técnicos especializados e estoque 
completo de peças e equipamentos.

OptiMaster
Cursos e treinamentos 
em operação e 
manutenção básica.

Garantia de 3 anos
Um ano de garantia total modalidade 
Platina e dois anos de extensão 
modalidade Prata.

O sistema de montagem mais avançado do mundo possui diferenciais que colocam a sua 
óptica à frente da concorrência, seja em prazo de entrega, capacidade de produção ou 
qualidade das montagens:

  Full High Curve™;
  Desbaste por fresa;
  Ranhura / Furação / Chanfro;
  Acabamentos mistos;
  Chanfro com altura regulável;
  FIT-4-Frame 2.0;
  Centragem automática;

Ligue Fácil

0800 727 2007
www.essilorsolutions.com.br
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o.  M’Eye Touch; 
  M’Eye Sign™: formatos e gravações personalizadas;
  Step Bevel; 
  Leitura óptica de formatos e furos;
  Interface touchscreen;
  Manutenção remota: diagnósticos, confi gurações, 

atualizações.

Encaixe
perfeito
em qualquer 
armação.

Garantia de 
qualidade em 
montagens de 
alta curvatura.

Formatos e 
gravações exclusivas, 
de forma rápida, 
fácil e automática.


