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Gestão de cores 100% digital.
A Phoenix Cloud torna tudo mais simples.

Spies Hecker – mais perto de si.



Graças à tecnologia digital, a gestão de cores por meio 
da Phoenix Cloud é fi ável, fácil de usar e simples. Fazer 
combinações complexas de cores com lamelas de cores 
pintadas convencionalmente é uma coisa do passado.

Sem fi os.
A ligação Wi-Fi e a base de dados de fórmulas de 
cores alojada na Internet permitem-lhe proceder 
à correspondência de cores no escritório ou na sala 
de mistura, através do seu tablet, smartphone ou PC. 
Para uma máxima fl exibilidade.

Atualizado e preciso.
A cor e o efeito do veículo são medidos com um 
espectrofotómetro ColorDialog Phoenix e comparados com 
a base de dados da Spies Hecker, existente na Internet. 
Assim, obtém um resultado otimizado com base em mais 
de 200.000 fórmulas atuais. Para uma máxima precisão.

Rápido e efi ciente.
A fórmula da cor pode, seguidamente, ser encaminhada 
diretamente a partir de qualquer dispositivo (PC, tablet 
ou smartphone) para uma balança de mistura IP, como 
a Sartorius PMA.Vision. Isso signifi ca que a cor certa 
pode ser misturada imediatamente. Para processos 
de trabalho rápidos.

Seguro e simples.
A Phoenix Cloud não só mantém todos os dados do 
trabalho seguros e protegidos, como também lhe 
proporciona uma útil visão geral da principal informação, 
no fi nal. Para dados fi áveis.

Com o pacote Phoenix Cloud Hi-TEC Performance, tem 
acesso à melhor correspondência digital de cores disponível. 
Inclui:
•  um espectrofotómetro ColorDialog Phoenix para 

medição precisa de cores e efeitos;
•  o portal web “Phoenix” para a correspondência de cores 

através de uma base de dados de fórmulas de cores 
constantemente atualizada;

•  transferência de dados simples, sem fi os, com 
periféricos tais como balanças IP ou impressoras 
de etiquetas IP;

•  Links para outras funcionalidades, como gestão de 
armazém e de pedidos, encomendas on-line, controlo 
de todos os dados importantes, etc.

A Phoenix Cloud torna 
a correspondência 
digital de cores ainda 
mais precisa, rigorosa 
e fácil de executar.

Phoenix Cloud Base
-  ColorDialog Compact conectado com PC via cabo USB 

(balança, impressora de etiquetas via LAN ou WLAN).
- Medição de cores objetiva

Isso signifi ca:
- acesso total a fórmulas de cores atuais
- proteção de dados na Phoenix Cloud
- sem necessidade de manutenção
- confi guração de rede simples
- gestão de cores 100% digital

Gestão digital de cores passo a passo – com os pacotes Phoenix Cloud 
Dependendo do grau de digitalização da sua empresa, pode usar pacotes diferentes para desenvolver as suas capacidades de gestão de cores passo a passo.



Phoenix Cloud Classic
-  ColorDialog Phoenix conectado sem fi os à rede Wi-Fi, 

incluindo PC ou tablet, balança e impressora de etiquetas

Benefícios adicionais em comparação com o pacote 
Phoenix Cloud Base:
-  determinação de cores otimizada através da medição 

de cores e efeitos
-  conveniência extra da base de carregamento para 

o ColorDialog Phoenix
-  maior fl exibilidade graças ao acesso a tablets ou 

smartphones
-  a possibilidade de separar fi sicamente a medição 

de cores da mistura de cores

Phoenix Cloud Hi-TEC Performance
-  ColorDialog Phoenix integrado numa rede WLAN 

com balança IP (por exemplo, Sartorius PMA.Vision) 
e dispositivos móveis (por exemplo, tablet, impressora 
de etiquetas WLAN)

Benefícios adicionais em comparação com o pacote 
Phoenix Cloud Classic:
- mobilidade total (também via hot spot)
- sem necessidade de PC na sala de mistura
-  ligação a rede aberta - facilitando a ligação 

de várias balanças
- fácil instalação e sem necessidade de manutenção

Gestão digital de cores passo a passo – com os pacotes Phoenix Cloud 
Dependendo do grau de digitalização da sua empresa, pode usar pacotes diferentes para desenvolver as suas capacidades de gestão de cores passo a passo.

Gestão otimizada de cores com o pacote 
Phoenix Cloud Hi-TEC Performance.

Inovadora, expansível, móvel - 
a Phoenix Cloud estabelece 
novos padrões.
Os packs de gestão digital de cores 
Phoenix Cloud da Spies Hecker são 
construídos com base em tecnologia 
inovadora da Axalta. Graças a uma 
base de dados de fórmulas de cores 
alojada na Web e a um hardware 
habilitado para Wi-Fi, agora é 
possível realizar todo o processo 
desde a correspondência de cores 
até à mistura de cores em qualquer 
lugar da ofi cina. Isso torna a Phoenix 
Cloud na solução de gestão de cores 
mais avançada do mundo para 
ofi cinas de pintura.
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Para obter mais informações 
leia o código QR ou visite o site:
spieshecker.pt/phoenix-cloud

A Spies Hecker, uma das maiores marcas globais de repintura automóvel da 
Axalta Coating Systems, desenvolve soluções de sistemas de pintura otimizadas 
e práticas que tornam o trabalho na oficina mais simples e eficiente Com uma 
história de sucesso de mais de 135 anos, os sistemas de produtos de alta 
qualidade da Spies Hecker, os seus serviços personalizados e a sua formação 
especializada demonstram a sua parceria com a indústria da repintura.
 A empresa de Colónia, Alemanha, é uma das principais marcas globais de repintura 
automóvel, e encontra-se presente em mais de 76 países de todo o mundo.
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