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ColorDialog Phoenix.
MAŁY. BEZPRZEWODOWY. PRECYZYJNY.

Zupełnie nowy ColorDialog Phoenix
Perfekcyjny dobór koloru łatwiejszy niż kiedykolwiek dzięki ColorDialog Phoenix.
Dzięki Spies Hecker ColorDialog Phoenix dokładne dobieranie koloru staje się łatwiejsze. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii
i innowacyjnej konstrukcji sprawia, że urządzenie skraca czas pracy.

Poręczny i łatwy w użyciu
Nowy ColorDialog Phoenix ma niewielkie rozmiary i jest lekki, a jego obsługa jest intuicyjna.
Ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, wyraźne ikony i zrozumiała instrukcja krok po kroku
sprawiają, że jest również łatwy w użyciu. Diody LED i sygnały dźwiękowe bezpośrednio
informują o stanie urządzenia.

Bezprzewodowy
Urządzenie ColorDialog Phoenix jest wyposażone w Wi-Fi, dzięki czemu można łatwo i szybko
przesłać dane do oprogramowania kolorystycznego Phoenix. Oznacza to, że wyniki można
przesłać bezpośrednio do mieszalni. To znacząco przyspiesza przepływ pracy.

Precyzyjny
Oprogramowanie Phoenix korzysta z ponad 200 000 aktualnych receptur, dzięki czemu jest nie
tylko szybsze, ale również bardziej dokładne niż inne metody. ColorDialog Phoenix to również
jedyne urządzenie zdolne do pomiaru efektu wykończenia. W ten sposób od razu
przedstawiana jest gotowa receptura.

CHARAKTERYSTYKA
Niewielkie rozmiary i łatwa obsługa

Urządzenie jest lekkie – można je z łatwością
obsługiwać jedną ręką, dzięki czemu jego
użytkowanie i obsługa są dużo prostsze.

Pomiar koloru i efektu

Spies Hecker ColorDialog Phoenix jest jedynym
urządzeniem, które mierzy także efekt
wykończenia, dzięki czemu podaje pełną
recepturę obejmującą efekt perłowy oraz szklane
drobinki.

Połączenie z dowolnym urządzeniem
przy użyciu sieci Wi-Fi

Połączenie Wi-Fi umożliwia niezwłoczne
udostępnienie wyników wszystkim pracownikom
warsztatu, niezależnie od tego, czy korzystają z
komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu czy
nawet smartfona. Synchronizacja przez chmurę
oznacza natychmiastową dostępność wszystkich
nowych receptur kolorów.

Stacja dokująca zapewniająca
mobilność

Obrotowy wyświetlacz dotykowy
o wysokiej rozdzielczości

Rysik w zestawie

Dzięki stacji dokującej urządzenie ColorDialog
Phoenix jest zawsze pod ręką. Natomiast
akumulatory wielokrotnego ładowania o długiej
żywotności sprawiają, że urządzenie jest zawsze
gotowe do użycia.

Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej
rozdzielczości jest łatwy w obsłudze – nawet w
rękawiczkach.

W zestawie znajduje się także rysik, dla osób
preferujących to rozwiązanie.
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http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_pl/pl_PL/DIGITAL-COLOUR-MANAGEMENT/colour-tools/colordialogphoenix.print.html

