
Software kontroly kvality barvy 
přístrojem/palmtop počítačem přímo  
ve vaší ruce

• vysokorychlostní bezdrátový provoz v místní síti
• volně definovatelné tolerance ve všech rozměrech  

barevného prostoru
• špičkový výkon v průmyslu
• jednoduše obsluhovatelná palmtop navigace
• jedinečné specifické funkce pro průmysl

Přenosný  
spektrofotometr

CHECK® II



Datacolor Check® II přenáší požadavky náročné kontroly 
kvality barvy ze stolního přístroje přímo do palmtopu ve 
vaší ruce.  
Check II umožňuje hodnocení barvy přímo tam, kde je u 
problém a pomáhá na místě  správně rozhodnout o barvě.

FUNKCE:
• vysokorychlostní bezdrátový provoz umožňuje transfer 

dat přes Wi-Fi nebo Bluetooth
•  volně definovatelné tolerance ve všech rozměrech 

barevného prostoru pomáhají podchytit metamerické 
problémy v reálném čase

•  vedoucí v technologii, tzn. vyšší přesnost měření a lepší 
shoda mezi koloristou a měřícím přístrojem

•  intuitivní  PDA navigace snadná pro naučení a použití
•  unikátní funkce specifické pro průmysl jako např. 

tři-modové 555 třídění odstínů a LRV (light reflectance 
value) hodnocení odrazu světla podle stavební normy 
8300:2001-2005

Check II má nejlepší přesnost a mezipřístrojovou shodu ze 
všech přenosných spektrofotometrů, protože je stejně jako 
refereční stolní přístroj Datacolor 600 vybaven spektrálním 
senzorem/monochromátorem SP2000. Znamená to, že se na 
Check II můžete plně spolehnout. Dává exaktní data barvy 
od měření k měření, od dodavatele k zákazníkovi přes celý 
dodavatelský řetězec. 

Přístroj se dodává ve dvou provedeních CHECK®II a CHECK®IIPLUS

PŘENOSNÝ SPEKTROFOTOMETR  
PRO KONTROLU KVALITY BARVYCHECK® II

Typ přístroje přenosný přenosný

Měřící geometrie d/8°d/8° d/8°d/8°

SCI/SCE- měření s leskem/bez lesku 4 4

Jedna pevná měřící clona 4 -

Dvě výměnné clony - 4

Automatizovaná lesková past 4 4

Kapacita paměti (počet vzorků) 30,000 30,000

Rozhraní RS232 4 4

Rozhraní USB 4 4

Třídění standardů 4 4

Vkládání a stahování dat 4 4

Diagnostika 4 4

Tisk dokumentů 4 4

Zálohování dat na flash 4 4

Vícenásobné měření 4 4

Energii spořící funkce 4 4

UV filtr (odřezávací)  - opčně

POROVNÁNÍ FUNKCÍ DATACOLOR CHECK®IIPLUSDATACOLOR CHECK®II

POŽADAVKY NA VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ / POČÍTAČ
CRT nebo LCD monitor, Pentium 3 nebo vyšší se sériovým nebo  USB rozhraním, CD mechanika,  
Windows® 2000, XP Pro nebo Windows 7

Nejlepší výkon a kvalita zavazuje.  Datacolor inc. je certifikovaný podle  ISO 9001:2000 ve 
výrobních centrech v celém světě. Ochranná značka ©2014 Datacolor Inc. Datacolor a další 
produkty pod značkou Datacolor jsou vlastnictvím firmy Datacolor Inc.

Další informace získáte na www.datacolor.com nebo

ve výhradním zastoupení firmy Datacolor pro Česko a Slovensko
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