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O sistema de biselar Briot Attitude eleva a fasquia para o 
que é possível na sua oficina e oferece a experiência de 
óculos verdadeiramente personalizada. A Atitude utiliza 
precisão e rapidez incríveis para se posicionar como 
a solução de processamento de lentes perfeita para 
qualquer ótica moderna.

The Briot Attitude:  
excelência para  
os seus clientes
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Um design ergonômico que faz sentido
Com especial atenção aos mínimos detal-
hes, a Briot Attitude foi projetada para ser 
ergonómico e fácil usar e para caber facil-
mente em espaços compactos.

Ecrã táctil intuitiva
Utilizando a tecnologia popular de ecrã 
sensível ao toque, com a capacidade de 
«deslizar» ecrãs entre várias funcionalidades, 
a Briot Attitude oferece a melhor interface 
intuitiva disponível para todos.

Acabamento embutido na loja
Com a Briot Attitude, os opticos podem 
mostrar seus conhecimentos diretamente 
aos seus clientes. Introduzindo um novo 
motor silencioso. Você pode mostrar aos 
seus clientes todos os recursos especiais 
de suas lentes e envolvê-los em sua própria 
experiência de óculos personalizados.

Processo de acabamento rápido e fácil
A Briot Attitude reduz o tempo de pro-
cessamento para a preparação do trabal-
ho, incluindo traçamento, centralização 
e bloqueio. O risco de quebra também é  
bastante reduzido com o aumento da auto-
mação, incluindo a medição de potência. A 
Briot Attitude é um dos sistemas de acaba-
mento mais rápidos disponíveis hoje em dia.

Foco em acabamento Ecológico
A Briot Attitude não é apenas mais rápido do 
que qualquer biseladora Briot, mas também 
consome menos energia e possui um novo 
sistema de filtragem para reduzir também o 
consumo de água.
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Veja o mapa real das lentes
e corredores de potência

MODIFICAÇÃO INTELIGENTE DE FORMA

Ao realizar modificações na forma, o centrador Briot Attitude 
mostra o mapa real da lente em segundo plano. Isso permite 
que o usuário veja onde os corredores de potência estarão 
com a nova forma ou tamanho e ajusta o conforto visual e o 
desempenho da lente do usuári.

GRAVAÇÕES A LASER

Usando uma câmera de alta definição, veja as gravações 
detalhadas a laser nas lentes progressivas. O usuário pode 
decidir sobre a melhor centragem de acordo com o layout 
de impressão ou as gravuras das lentes nos casos em que 
houver um desvio entre os dois. 

TECNOLOGIA POR FRENTE DE ONDA

O centrador Briot Attitude combina o melhor dos dois 
mundos com a centralização sem paralaxe e a tecnologia de 
frente de onda. Com a tecnologia Shack Hartmann, o design 
real da lente é visível.
Com essas informações, a melhor correção visual para o 
usuário pode ser levada em consideração durante o processo 
de centralização e bloqueio. Ao selecionar qualquer área 
da lente, a potência óptica e o prisma são mostrados, 
eliminando o mistério até dos mais avançados designs  
de lentes digitais personalizadas.
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VERDADEIRO BISEL EM DEGRAU

Às vezes, certas armações mais envolventes podem exigir um 
bisel especial no bordo da lente para garantir o ajuste e a 
segurança adequados para o usuário. A Briot Attitude produz 
biseis personalizados com facilidade, garantindo o ajuste 
perfeito com opções de largura e profundidade variáveis.

TRUESCAN: TRAÇADOR DE ALTA CURVA 
REAL

O centrador Briot Attitude apresenta um novo conceito 
tecnológico que permite traçar armações extremas com 
facilidade. O traçador é voltado para a velocidade, enquanto 
a mecânica permite um toque muito suave nas armações, 
evitando qualquer tipo de deformação.

ACABAMENTO DE ALTA CURVA

Para garantir uma perfeita adaptação das armações curvas,  
a Briot Attitude oferece um acabamento em facete inclinada.
Esse recurso é personalizável em qualquer área da lente e 
pode ser combinado com qualquer bisel, incluindo o mini 
bisel.
Essa vantagem fornece resultados de alta qualidade e facilita 
a montagem de armações nas áreas nasais ou temporais 
espessos.

Biselagem Ultimate
para óculos desportivos
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Fácil como  
uma fotocópia

SMART DESIGN TECHNOLOGY 2.0

A Briot Attitude é capaz de processar até as formas mais 
complexas e os designs personalizados com a tecnologia 
aprimorada Smart Design (SD) 2.0.
O Smart Design 2.0 permite o cabamento completo da lente 
sem removê-la da câmara, resultando na forma final
ou design sendo perfeitamente executado.

TRAÇAGEM ÓPTICA BASEADO  
EM GRAVIDADE

Ao colocar a lente voltada para baixo, Briot desenvolveu 
um método patenteado para traçagem óptica usando o 
ponto de gravidade da lente. A Briot Attitude é capaz de 
capturar até as formas mais complexas, incluindo furos 
com precisão excepcional em apenas alguns segundos.
A forma reproduzida é perfeita mesmo em lentes com 
bases de curvatura mais altas.

NOVA PERSONALIZAÇÃO DO FURO

Trabalhar com furos nunca foi tão fácil.
Com a nova interface intuitiva e software inteligente,  
a colocação dos furos é rápida, fácil e precisa.
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LARGURA 510 mm

ESPESSURA 615 m

ALTURA 570 mm

PESO 69 kg

TENSÃO 
CE 230V/50Hz 
ETL 230V/60Hz

Cumpre as seguintes diretivas
CEM 2004/108/CEE,  

EN 55022 « Classe B »,  
EN 61000 – 6 – 2,  

EN 61000 – 6 – 3, 2006/95/CEE, 
EN 61010-1 

Standards UL Version US 115V 
: UL 61010-1; CAN/CSA-C22.2 

N°61010-1

Cumpre as seguintes diretivas
2004/108/CEE ; 2006/95/CEE ;  
2002/95/CEE ; 2006/42/CEE ;  

EN 61000-6-3  
(EN 55022 Class B) ;  

EN 61000-6-2 ; IEC 61010-1.

DIMENSÕES:

DIMENSÕES:

Especificações Técnicas

LARGURA 360 mm

ESPESSURA 565 mm

ALTURA 590 mm

PESO 29,5 kg

TENSÃO 
100 V-240 V /  
50 Hz-60 Hz 

BRIOT ATTITUDE - Centrador

Reconhecimento 
da forma

• Traçamento de Armações, micas, moldes e lentes cortadas
• Tecnologia especial para medir armações envolventes.
•  TrueScan: reconhecimento das 4 dimensões da armação, incluindo a posição 

da ranhura da armação, dando melhor ajuste da lente na armação.
•  Traçagem do olho direito e/ou do olho esquerdo: transferência de um lado 

apenas ou de ambos os olhos
• Medição da armação PD e ponte
• Forma exibida no ecrã (escala 1, 2).
• Diâmetro máximo mensurável 80 mm.
•  PROS 2,0 sistema de reconhecimento ótico superior, incluindo  

deteção precisa de furos de perfuração e SD Smart Design Detection  
Technology 2.0

•  Digiform incluído: modificação de forma avançada com lente sobreposta e 
ecrã de mapa 

•  Biblioteca alfanumérica extensa, incluindo 5000 trabalhos e 10000 Formas
•  (Moldes, formas perfuradas, etc.) com funções de pesquisa avançadas.
• Transferência automática de dados do bloqueador para a biseladora.
•  Criar novas formas a partir das existentes utilizando as funções úteis de 

importação e exportação de furos.

Centragem e 
bloqueio

•  Tipos de Descentralização Suportados ½, ∆ x - ∆ y, altura de boxe  
ou altura da armação. 

• Descentramento: Passo de 0,05 mm.
• Deteção automática de lentes monófocais, bifocal e progressivas
•  Medição de potência baseada na tecnologia de frente para ondas para 

lentes 
•  Mapeamento incluindo ponto-a-ponto de medição da potência para pro-

gressivas e Lentes monófocais
• Pressão de bloqueio controlada.

Ligação • Módulo de manutenção remota Briot LinkTM pronto. 
• Ligação OMA.

 BRIOT ATTITUDE - Biseladora

Características •  Novo bisel quadrado: o melhor bisel quadrado para armações desportivas 
com perfis assimétricos

•  Versão plástica: Quatro mós de 90 mm: todos os plásticos (CR 39, 
policarbonato, TrivexTM, índice alto), acabamento de bisel e plano, polimento 
de bisel e plano, mó de bisel inclinada.

•  Versão mineral: Cinco mós de 90 mm: todos os plásticos e minerais,  
bisel acabamento plano, polimento plano, roda TBS.

•  Função de perfuração integrada: Orifícios, entalhes, cegos ou cegos 
oblongos abertos, ou abrir orifícios oblongos, funções especiais de 
«retângulo».

•  Ângulos de perfuração inclinados dependendo do programa de 0° a 30°.
•  Rastreio antes do desbaste com precisão de 50 μ. Curvatura dianteira e 

traseira e espessura da lente.
•  Pré-visualização visual da lente a pedido, antes de iniciar o ciclo de desbaste.
•  4 biséis diferentes: Normal, Mini-Bevel, Bevel Inclinado, Biselo-Inclinado, 

Bisel Parcial. 
•  6 programas diferentes: face frontal, percentagem (definição predefinida), 

totalmente personalizado bisel (manual), bisel automático.
•  Diâmetros mínimos de corte: acabamento sem aro 17 mm, acabamento 

ranhurado 18,2 mm, acabamento de bisel 18,6 mm, acabamento com  
quebra-arestas 21 mm.

•  Programas de ranhura: face frontal, percentagem, 1/2-1/2, personalizado 
(manual), automático com profundidade e largura ajustáveis. Ângulo  
da ranhura ajustado automaticamente de acordo com a curva e a altura  
da lente.

•  Quebra arestas personalizado (face frontal, face traseira).
•  Processamento parcial (Bisel-Ranhura / Ranhura-ranhura /Ranhura) 
•  Bisel em degrau: o melhor bisela quadrado para armações desportivas com 

perfis assimétricos
• Smart design technology SD 2.0

Briot Attitude foi concebido pelos nossos engenheiros na Normandia, França, e montado nas nossas 
oficinas locais com o maior cuidado. Cada componente é trabalhado com protocolos rigorosos de 
controlo de qualidade em cada fase do trabalho. E todas as peças são garantidas por até 2 anos e 
apoiado por uma intervenção rápida, assegurando-lhe um tempo máximo de actividade e uma longa 
ciclo de vida da sua máquina.



VISIONIX PORTUGAL UNIPESSOAL LDA
Av. Eng. Duarte Pacheco emp. Amoreiras torre2 - 13ª 1099-042 Lisboa - Portugal
Tel. 214 170 225 
contact-pt@visionix.com

www.visionix.com

Es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 n
ão

 c
on

tra
tu

al
. ©

ko
se

pt
 - 

©
Ph

ot
os

: E
.B

ie
nv

en
u 

- i
nd

10
 - 

03
/2

2 
- 

As
 c

ar
ac

te
rís

tic
as

 e
 e

sp
ec

ifi
ca

çõ
es

 s
ão

 p
as

sí
ve

is
 d

e 
al

te
ra

çã
o 

se
m

 a
vi

so
 p

ré
vi

o.


