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Phoenix Cloud gjør digital fargematching enda mer presist, nøyaktig og enkelt å
gjennomføre.
Takket være digital teknologi er fargebehandling med Phoenix Cloud pålitelig, brukervennlig og oversiktlig. Å foreta kompleks fargematching
med konvensjonelle, lakkerte fargekort er nå en saga blott.

Trådløs.
Wi-Fi-tilkoblingen og den internettbaserte fargeformuleringsdatabasen gjør at du kan foreta
fargematching på kontoret eller i mikserommet ved hjelp av nettbrett, smarttelefon eller PC.
For maksimal fleksibilitet.

Oppdatert og nøyaktig.
Bilens farge og effekt måles med et ColorDialog Phoenixspektrofotometer og sammenlignes
med Spies Heckers internettdatabase. Dermed får du et optimalt resultat basert på mer enn
200 000 oppdaterte formuleringer. For maksimal nøyaktighet.

Rask og effektiv.
Fargeformuleringen kan deretter videresendes direkte fra en hvilken som helst enhet (PC,
nettbrett eller smarttelefon) til en IP-miksevekt som Sartorius PMA.Vision. Det betyr at riktig
farge kan blandes umiddelbart. For raskere arbeidsprosesser.

Sikker og oversiktlig.
Ikke bare sørger Phoenix Cloud for at alle jobbdata er forsvarlig trygge, men du får også en
nyttig oversikt over nøkkelinformasjon på slutten. For pålitelig informasjon.
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Digital fargebehandling trinn for trinn – med Phoenix Cloud-pakker.
Avhengig av hvor digitalisert bedriften din allerede er, kan du bruke bruke ulike pakker for å bygge opp fargebehandlingsfunksjonen trinn for
trinn.

Digital fargebehandling trinn for trinn – med Phoenix Cloud-pakker.
Avhengig av hvor digitalisert bedriften din allerede er, kan du bruke bruke ulike pakker for å
bygge opp fargebehandlingsfunksjonen trinn for trinn.

Phoenix Cloud Base
ColorDialog Compact koblet til PC via USB-kabel (vekt, etikettskriver via LAN eller WLAN).
Objektiv fargemåling
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full tilgang til oppdaterte fargeformuleringer
databeskyttelse i Phoenix Cloud
vedlikeholdsfritt,
enkelt nettverksoppsett
100 % digital fargestyring

Phoenix Cloud Classic
ColorDialog Phoenix trådløst koblet til Wi-Fi-nettverket, bestående av PC eller nettbrett, vekt
og etikettskriver
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Ekstra fordeler sammenlignet med Phoenix Cloud Base-pakken:
optimal fargebestemmelse gjennom farge- og effektmåling
ekstra praktisk ladestasjon for ColorDialog Phoenix
bedre fl eksibilitet takket være tilgang til nettbrett eller smarttelefon
mulighet til fysisk å skille fargemåling fra fargemiksing

Phoenix Cloud Hi-TEC Performance
ColorDialog Phoenix integrert i et WLAN-nettverk med IP-vekt (f.eks. Sartorius PMA.Vision)
og mobile enheter (for eksempel nettbrett, WLAN-etikettskriver)
Ekstra fordeler sammenlignet med Phoenix Cloud Classic-pakken:
full mobilitet (også via hot spot)
ikke nødvendig med PC i mikserommet
åpen nettverkstilkobling – gjør det enkelt å koble til flere vekter
enkel installasjon uten behov for vedlikehold

Optimalisert fargestyring med Phoenix Cloud Hi-TEC Performance-pakken.
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Innovativ, utvidbar, mobil - Phoenix Cloud setter nye standarder.
Spies Heckers Phoenix Cloud digitale fargebehandlingspakker bygger på nyskapende teknologifra Axalta. Takket være en nettbasert
fargeformuleringsdatabase og Wi-Fi-aktivert maskinvare er det nå mulig å utføre hele prosessen fra fargematching til fargemiksing hvor som
helst i verkstedet. Dette gjør Phoenix Cloud til verdens mest avanserte fargebehandlingsløsning for lakkeringsverksteder.

Digitale fargeverktøy
Alltid oppdatert. Spies Hecker tilbyr digitale fargeverktøy for sine kunder for å sikre den mest
presise mulige fargetilpasningen.

