Acessórios
04-7209-00		

Copo de amostra de vidro: 64 mm (2,5 pol.)			

			
			

Vidro oticamente claro para apresentação simples
de líquidos, grânulos e pellets.

02-4579-00		

Conjunto de anel e disco 					

			
			

Para uso no copo da amostra para apresentação de amostra
líquidos, pós, grânulos e pellets.

ColorFlex EZ Coffee
®

04-4000-00		

Tampa opaca do copo de amostra

			
			

Proporciona desvio de luz para excluir a interferência de
luz externa no copo de amostra.

04-6622-00		

Ajuste para o copo de amostra

			
			
			

64 mm (2,5 in) Projetada para segurar e posicionar o copo de
amostra de vidro perfeitamente para medir pós, grânulos, pellets,
pasta e líquidos com precisão.

04-6623-10		

32 mm (1.25 pol.) de diâmetro

04-6623-09		

25 mm (1 pol.) de diâmetro

04-6623-08		

19 mm (0.75 pol.) de diâmetro

04-6623-05		

13 mm (0.50 pol.) de diâmetro

Enable you to adjust
the sample measurement area.

		
A13-1014-294		

Teclado Flexível USB

			
Teclado de 88 caracteres permite ao usuário inserir IDs
			diretamente no ColorFlex EZ.
®

A13-1014-254		

Leitor de código de barras USB

			
O leitor de código de barras escaneia IDs de produtos
			
diretamente para o ColorFlex EZ. Detectado automaticamente
			na porta USB.
®

A13-1014-259		

Impressora USB

			
			
			

A impressora USB permite fazer cópia impressa das medidas.
Requer um cabo USB padrão vendido separadamente. Usa
papel de impressora térmica, vendido separadamente.

L02-1014-608		

Maleta rígida, ColorFlex EZ
®

			Estojo de transporte rígido para ColorFlex EZ.
®
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a cor
			 como seu
olho a vê

Espectrofotômetro ColorFlex® EZ Coffee

Novidade nesta versão:
Outros índices de dados colorimétricos e espectrais, incluindo a cor Hunter L,a,b

Adição mais recente à família de produtos ColorFlex® EZ, o ColorFlex® EZ Coffee

e a cor CIE L*a*b*, são também fornecidos no firmware, permitindo

construído especificamente para atender e exceder suas necessidades de medida

também utilizar seu ColorFlex® EZ Coffee para medir a cor refletida de uma

da cor do café torrado moído. Todo ColorFlex® EZ Coffee vem com 60 anos

ampla variedade de amostras não café - líquidos, semissólidos, pós e sólidos.

de experiência e inovação em controle de qualidade pela cor da HunterLab,

Dentro de sua maleta impermeável de design personalizado estará tudo que

a verdadeira medida de cor do mundo.

você precisa para começar a medir valores de cor de café imediatamente.

Usando geometria ótica de 45º/0º, a única tecnologia de medida de cor comprovada para medir a cor do
modo como o olho humano a vê, o prático ColorFlex® EZ Coffee é especificamente projetado para medir com
precisão a cor do café torrado moído, incluindo liofilizado e solúvel. O ColorFlex® EZ Coffee fornece os dados

Every ColorFlex® EZ Coffee instrument is ready to immediately start measuring
coffee color values, and includes:

de medida necessários para garantir qualidade de produção lote a lote.

•

Instrumento ColorFlex® EZ Coffee

As escalas de cor do café fornecidas no firmware incluem:

•

Conjunto completo de blocos de calibragem e diagnóstico

•

Bloco PQ Coffee

•
•
•

•

1 pacote de pratos plásticos de amostra de café

Índice de Cor do Café da HunterLab (HCCI)
Número SCAA
Classificação de torra SCAA

... todos com o apoio do melhor suporte ao cliente na indústria.

A cor do café é usada principalmente para avaliar o grau de torra. Cada torra tem características diferentes de

Com escritórios estrategicamente localizados em 79 países,
a HunterLab oferece vendas locais e suporte em escala global.

sabor para o mesmo grupo original de grãos de café.

Bloco de café para Qualificação de Desempenho
ColorFlex® EZ Coffee da HunterLab

A vantagem HunterLab

torna fácil definir
o grau de torra.

O ColorFlex® EZ tem o apoio de mais de 60 anos de inovação de qualidade e experiência da HunterLab,
a especialista em qualidade de cor mais confiada do mundo.
Com uma reputação sem igual por oferecer a solução certa para qualquer desafio, a HunterLab adapta
produtos e tecnologias para cada necessidade de medida de cor e orçamento, oferecendo a mais ampla
variedade de soluções de medida de cor na indústria.

É fácil assim!

É ColorFlex® EZ

Para mais informações, visite www.hunterlab.com
			
ou contate seu representante HunterLab local.
Sumatra

Colombiano

Havaiano

Planícies Africanas

