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De slimme colorimeter  
voor in de broekzak

www.hesse-lignal.de

>  Kleur vinden binnen  
1 seconde

>  Tijdsbesparing van meer 
dan 90 % ten opzich-
te van het traditionele 
zoeken van de kleur met 
een kleurenkaart

>  Databank met ca. 5000 
kleuren van RAL Classic, 
RAL Design, NCS S

Hesse COLOR READER

Iedereen kent de situatie uit het dagelijks leven: tijdens het gesprek met de 
klant kunnen de kleuren worden uitgezocht aan de hand van een kleuren-
kaart. Zo wil de klant bijvoorbeeld een element in de kleur van zijn vloerbe-
dekking hebben. Het probleem hierbij is om uit talloze kleurenwaaiers de 
juiste kleur te vinden. 

Als nieuwe ontwikkelingen bij de oppervlakkenspecialist Hesse is er nu een 
slimme kleurzoeker: de Hesse COLOR READER. Deze past in elke handtas 
of broekzak. Het apparaat meet het gewenste monster en stuurt de gege-
vens via bluetooth door naar uw smartphone (apple of android). In de app 
wordt nu de Hesse-databank doorzocht, waarin momenteel ca. 5000 kleuren 
staan. De best passende kleuren worden samen met het Hesse artikelnum-
mer weergegeven op de mobiele telefoon. De app beschikt ook over een 
timeline-functie en de mogelijkheid om een mappenstructuur aan te leggen.



www.hesse-lignal.de
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SPECIFICATIES Beschrijving

Meettechnologie: Geometrie 45°/0°; lichtbron LED, lichtbron/waarnemer 
D65/10

Gewicht 61,5 g (2,2 oz.)

Afmetingen Lengte/Diameter: 30,22 mm x 108,8 mm

Leveringsomvang COLOR READER met display voor de weergave 
van resultaten, draagtas, micro USB-kabel, kalibratietegel 

Batterij Batterij Oplaadbare lithium-polymeer-batterij, 
> 500 metingen/oplaadtijd ca. 1 uur

Bestelnummer XDCCR

Functies van de app: - Weergave van de 3 beste kleuren
- Historie van alle metingen
- Weergave van kleurwaarden
- Aanmaken van mappen voor metingen

 Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
59075 Hamm – Germany

Tel.: + 49 2381 96300
Fax: + 49 2381 963849
E-mail: info@hesse-lignal.de


