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Dokładny kolor na skomplikowanych materiałach - 
od folii laminowanej, przez farby metaliczne, po puszki
i nakrętki do butelek - ma kluczowe znaczenie, szczególnie
w przypadku marek z zastrzeżonymi formułami kolorów.
Seria przenośnych spektrofotmetrów sferycznych Ci6x firmy 
X-Rite to nowa generacja ręcznych spektrofotometrów sferycznych,
które są wyjątkowo przystosowane do zapewnienia dokładnego 
koloru, zwłaszcza na powierzchniach metalowych i chropowatych.

Klienci wymagają jednolitego koloru. Aby uzyskać bardziej 
korzystny efekt, używają więcej folii, farb metalicznych i innych
powierzchni odbijających światło. Materiały te są droższe, co sprawia,
że  spójne zarządzanie kolorami i proces pomiaru są niezbędne w
celu zmniejszenia błędów i ilości odpadów. W połączeniu z X-Rite
NetProfi ler 3.0, seria Ci6x zapewnia kompletny proces śledzenia 
dla spójnych pomiarów w wielu urządzeniach i lokalizacjach.

Zaktualizowany Design 
dla łatwiejszego użytkowania

Dokładny pomiar powierzchni odbijających światło •
lub nierównych na materiałach opakowaniowych, folii itd.

Zapewnienie kontroli barwy na wielu urządzeniach •
i lokalizacjach

Zarządzaj spójnością marki w  • całym łańcuchu dostaw

Dostęp do 4000 próbek przechowywanych  •                      w urządzeniu

IWydłuż czas pracy przyrządu • dzięki opcjonalnej
ładowarce, abu używać Ci6x podczas ładowania
drugiego akumulatora

• Zdalne sprawdzanie i optymalizacja za pomocą NetProfiler - 
 dzięki NetProfiler użytkownicy mogą wprowdzać poprawki  
 w połączeniu z komputerem lub bez niego
 

Spójny kolor zapewnia
integralność marki twoich
klientów - bez względu
na to, co produkujesz.

Pomiar sferyczny
Zaprojektowany w celu dostarczenia dokładnych odczytów kolorów
na silnie odbijających powierzchniach poprzez zastosowanie 
oświetlenia rozproszonego, seria Ci6x może pomóc operatorom
określić z czego wynika zmiana koloru.
Jest to szczggólnie ważne w przypadku powierzchni silnie odbijających 
światło i niektórych farb metalicznych, które są coraz częściej 
stosowane zarówne w branży opakowań jak i druków komercyjnych

Intuicyjny interfejs użytkownika
Kolorowy ekran i interfejs Grafical Jobs ™     ułatwiają 
użytkownikom zrozumienie procedur i zapewniają spójność 
procesów pomiarowych. Mechanizm klapki Ci6x o
zwiększonej elastyczności ułatwia pomiary w trudno dostępnych
obszarach. Prosty przycisk blokady zapewnia, że poedczas 
kontroli jakości nie zostaną popełnione błędy.

PantoneLIVE™ 
Seria X-Rite Ci6x obsługuje PantoneLIVE. Oznacza to, że 
za zgodą właściciela marki może uzysać dostęp do opartej
na chmurze bazy danych PantoneLIVE, aby pobrać kolory
specjalne lub PANTONE . Jest to dodatkowa gwarancja spójności
kolorów w całym globalnym łańcuchu dostaw.

Wstecznie kompatybilny dla archiwalnych danych
Seria Ci6x jest całkowicie kompatybilna wstecz z urządzeniami SP.

Zapewnij dokładny kolor 
i wygląd na odblaskowych
powierzchniach.
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Monitorowanie w czasie rzeczywistym 
Niezależnie czy posiadasz eXact TM czy Ci6x, oparte na chmurze 
rozwiązanie NetProfiler umożliwia weryfikację i optymalizację
wydajności urządzeń do pomiaru koloru. Dodanie oprogramowania
do kontroli jakości z NetProfilerem tworzy kompletne rozwiązanie,
które umożliwia pełną identyfikowalność. Z każdym pomiarem
generowany jest unikalny identyfikator, który zawiera szczegółowe
informacje na temat przyrządu i jego konfiguracji oraz daje pewność
co do dokładności danych dotyczących wydajności.

Programy wsparcia i konserwacji X-Rite
X-Rite oferuje szeroki zakres programów wsparcia i konserwacji
zaprojektowany tak, aby spełnić twoje potrzeby. Wsparcie standardowe
zapewnia nieograniczoną liczbę napraw i wsparcie techniczne 
przez cały okres trwania umowy. Inne opcje pomocy technicznej 
obejmują cykliczną certyfikację, aby zapewnić, że urządzenia są 
certyfikowane w regularnych, rocznych odstępach czasu.

Wybór odpowiedniego spektrofotometru
Spektrofotometry występują w dwóch formach: 0/45 i sferycznych.
Każdy rodzaj dotyczy określonego sposobu aplikacji.
Spektrofotometry 0/45, takie jak X-Rite eXact, wykorzystują
bezpośrednie źródło światła i są idealne do większości płaskich
powierzchni, takich jak druk komercyjny oraz na tekturze.
Spektrofotometry sferyczne, takie jak rodzina Ci6X, wykorzystują
oświetlenie rozproszone i działają na silnie odbijających powierzchniach
w tym na puszkach i zakrętkach do butelek, metalicznych farbach i foliach.
Drukarnie, które dotyczą wszystkich tych zastosowań, powinny rozważyć
zakup obu typów spektrofotometrów, aby zapewnić dokładny i spójny
pomiar koloru.
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punkt pomiarowy 4 mm P P P

punkt pomiarowy 8 mm P P P P

punkt pomiarowy 12 mm L**

opcja NetProfi ler P P P

Graphical Job P P

Powtarzalność bieli ∆E .10 .05 .04 .04

Opcjonalny bluetooth P P P
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