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Kolorymetry 
z serii CF

Kompaktowy i lekki
Najwyższa dokładność

Prosta obsługa

Pomiar barwy substancji 
stałych i ciekłych

Kolorymetry 3Color ® serii CF to przenośne 
i kompaktowe urządzenia do bardzo łatwego
i precyzyjnego pomiaru koloru w geometrii 
d8°. Waga 700g sprawia, że pomiar 
wykonuje się przy użyciu jednej ręki,
co znacznie ułatwia pracę 
w codziennej ocenie koloru.

Kolorowy wyświetlacz LCD

Kolorowy wyświetlacz LCD ułatwia komunikację 
z użytkownikiem. 
Proste i intuicyjne menu pozwala w przyjemny 
i szybki sposób korzystać z urządzenia, nawet 
osobom bez doświadczenia w pomiarach barwy. 
Kolorowy ekran kolorymetru symuluje barwę 
badanej próbki, co przyspiesza proces oceny 
wizualnej różnicy próbki i wzorca.

System autokalibracji bieli redukuje czas przeznaczony na 
kalibrację manualną, a także zmniejsza problemy związane  
z przechowywaniem fizycznego wzorca bieli. 

System auto-kalibracji bieli ETC 
(Every Test Calibration)



Oprogramowanie QC Color 
Software

Oprogramowanie QC Color Software umożliwia 
komunikację kolorymetru z komputerem poprzez port 
USB. Rozbudowana aplikacja do akwizycji danych 
pomiarowych pozwala trwale i bezpiecznie zarządzać 
bazą wzorców oraz próbek.

Alternatywne przesłony 
pomiarowe

Trzy alternatywne przesłony pomiarowe 
4 mm, 8 mm oraz 16 mm pomagają 
lepiej dostosować urządzenie do badanej 
struktury.

Drukarka USB 

Mikro-drukarka USB daje możliwość natychmiastowego wydruku wyników pomiarów, bez 
konieczności użycia komputera.

Akcesoria do pomiarów cieczy, past i proszków

Kolorymetry 3Color ® serii CF nadają się do pomiarów materiałów ciekłych i sypkich. Dzięki 
zastosowaniu specjalnej przystawki można dokonywać pomiarów dowolnej cieczy, pasty lub 
granulatu.



MODEL CF8 CFX CFX+

Geometria pomiarowa d/8°

Pole pomiaru φ8mm alternatywnie:
Φ4mm/8mm/16mm

CFX4 – Φ4mm
CFX 8 – Φ8mm

CFX 16 – Φ16mm

alternatywnie:
Φ4mm/8mm/16mm

CFX4+ – Φ4mm
CFX8+ – Φ8mm

CFX16+ – Φ16mm

Obserwator CIE 10°

Oświetlenie D65 D50 D65 F11(TL84) A C D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84) F12(U30)

Tryb pomiaru SCI/SCE

Zakres pomiarowy L: 0 do 100

Przestrzeń
kolorymetryczna

CIELAB, CIELCH CIELAB,CIELCH,CIEXYZ,CIELUV,
HunterLAB, sRGB

Formuła różnicowa ∆E*ab ∆E*ab, ∆ECMC, ∆EISO,
∆ECIE94, ∆EFCMII−−, ∆ELuv,

∆Ehunter, ∆EsRGB

Indeksy kolorymetryczne — Ganci whiteness, ISO brightness,
YI yellowness

Kalibracja Autokalibracja Autokalibracja 
plus Manualna kalibracja bieli i czerni

Źródło światła LED

Sensor Fotodioda krzemowa

Dokładność pomiarowa ∆E<0.07 (30-krotny pomiar białej 
płytki kalibracyjnej)

∆E<0.05 (30-krotny pomiar białej 
płytki kalibracyjnej)

∆E<0.03 (30-krotny pomiar białej
płytki kalibracyjnej)

Zgodność 
międzyinstrumentalna

∆E<0.2

Interwał pomiarowy 0.5 Sek.

Pomiar uśredniony — — 1-32

Symulacja koloru TAK

Pamięć pomiarów Wzorce: 100, Próbki: 200 Wzorce: 100, Próbki: 20000, Indeksy: 200

Język menu Angielski, Chiński

Bateria Li-ion, w przybliżeniu 5000 pomiarów

Okres ładowania baterii 8 godzin

Wyświetlacz TFT true color 2.8inch (16:9) Rozdzielczość:400x240

Komunikacja — USB 2.0

Waga 700 g

Wymiary 199*68*90mm

Zakres temperatury pracy 0°C-40°C

Zakres wilgotności pracy Wilgotność względna mniejsza niż 85%, bez skraplania

Wyposażenie standardowe Bateria 3000mAH Li-ion /zasilacz/instrukcja obsługi/karta gwarancyjna Bateria 3000mAH Li-ion /zasilacz/płyt-
ka kalibracji bieli/puszka kalibracji zera/
instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

Wyposażenie opcjonalne Przystawka do cieczy, past i proszków Przystawka do cieczy, past i proszków Mikro-drukarka USB

Oprogramowanie — QC Color Software
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