
eXact Advanced Spektrofotometr
Kontrola jakości na poziomie Advanced

 •      Zapewnia funkcje oceny papieru i farby, takie jak indeksy 
        papieru, metaweryzm, siła koloru, krycie oraz trend dE*

Rozszerzona funkcjonalność kolorymetryczna

Doskonały pomiar barw
Urządzenie preferowane przez laboratoria farbowe oraz 
zaawansowane laboratoria kontroli jakości. Spektrofotometr 
eXact Advanced został zaprojektowany aby pomóc ci uzyskać 
produkt najwyższej jakości z najszerszym zestawem narzędzi. 
Oprócz zapewnienia walidacji kolorów CMYK oraz barw spotowych, 
jednoczesnych pomiarów w czterech trybach M, wbudowanej 
funkcji Bluetooth i ulepszonej funkcjonalności kolorymetrycznej, 
eXact Advanced zawiera funkcje oceny farby , papieru przed, w 
trakcie oraz po zadrukowaniu. Oszczędność czasu i zmniejszenie 
ilości odpadów związanych z twoją produkcją – eXact Advanced!

eXact Advanced to unikalne połączenie sprzętu i oprogramowania, 
które pomaga uzyskać właściwy kolor za pierwszym razem i za 
każdym razem.

•      Mierzy farbę i papier przed, w trakcie i po zakończeniu 
        drukowania, aby zwiększyć wydajność
•      Daje możliwość analizy podłoża z funkcją wskaźnika wybielaczy 
        optycznych 

•      Każde zadnie w twoim Workflow możesz indywidualnie 
        dostosować do swoich potrzeb, przy użyciu funkcji wielu 
        użytkowników
•      Pełen zakres rozmiarów apertury, aby zapewnić elastyczność 
        pracy w miarę zmieniających się potrzeb biznesowych
•      Wykorzystuje wykres współczynnika odbicia, aby przedstawić 
        widmowy współczynnik odbicia podłoża lub farby
•      Mierzy koncentrację wybranej farby z cechami bezwzględnej i 
        względnej siły koloru
•      Wprowadza funkcję pomiaru krycia, aby wskazać różnicę 
        pomiędzy podłożem lub farbą a bielą lub czernią
•      Generuje pomiar różnicy barw aż do trzech źródeł światła 
        jednocześnie dzięki funkcji metameryzm

•      Wykorzystuje funkcję BestMatch, aby zapewnić wskazówki 
        potrzebne do określenia czy możesz osiągnąć lepsze 
        dopasowanie kolorystyczne farby do określonego standardu, 
        bezpośrednio podczas druku
•      Obsługuje wszystkie standardy ISO wychodząc naprzeciw 
        oczekiwaniom twoich klientów  - G7, PSO, ISO i Japan Color
•      Wbudowane biblioteki Pantone zapewniające dostęp do 
        wiodących w branży standardów odniesienia kolorów
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eXact Advanced Spektrofotometr

Opcja skanowania

Funkcje eXact Basic eXact Basic Plus eXact Standard eXact Advanced

Gęstość optyczna, TVI, TV    

Rozszerzona funkcjonalność densytometryczna   

BestMatch  

CIE-L*a*b*, CIE-L*C*h  

Rozszerzona funkcjonalność kolorymetryczna 

Wsparcie G7, PSO, ISO, Japan Color  

Własne szablony prac   

Profile wielu użytkowników 

Biblioteki Pantone (C + U)  

NetProfiler  

Wsparcie PantoneLIVE O O

Bluetooth O O 

Tryb skanowania (DataMeasure So�ware) O O

Oprogramowanie (eXact Manager, DataCatcher)    

Jednoczesny pomiar M0/M1/M2/M3    

Dodatkowe funkcje:

: zawiera O: opcjonalnie

Dostępna jako opcja dla modeli Standard i 
Advanced. eXact Scan jest łatwy w użyciu i 
zapewnia szybkie możliwości skanowania 
do użytku w drukarniach offsetowych, 
cyfrowych, fleksograficznych, działach 
prepress i innych środowiskach gdzie 
wykorzystywany jest pomiar punktowy jak 
skanowanie paska pomiarowego, aby 
lepiej zrozumieć, kontrolować, zarządzać i 
komunikować barwę w całym procesie 
przepływu pracy.

Exact Xp
Wszystkie modele eXact są dostępne 
w trybie Xp, co oznacza, że zostały 
specjalnie zaprojektowane, aby pomóc
drukarniom i przetwórcom opakowań 
w dokładniejszym pomiarze koloru na 
elastycznych materiałach foliowych i 
innych podłożach do drukowania i 
pakowania bez potrzeby wykonywania 
pomiarów spolaryzowanych (M3).
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