
Genius+

Snel en efficiënt de juiste kleur. 

The Art of Refinishing.



Met Genius+ heeft u de kleur 
stevig in de hand.

Wie snel, zeker en
efficiënt kleuren wil
vaststellen kan niet om
een elektronische kleur-
meting met Genius+

heen.

Snel en eenvoudig stelt u
met het handige meet-
apparaat ter plaatse alle
relevante kleurinformatie
vast. 

Genius+ maakt het systeem van elektronische meting van
kleuren nu nog beter. U kunt precies en efficiënt kleuren
meten, onmiddellijk op de carrosserie van het voertuig.

Systeem Genius+

Transportkoffer
Genius+

Kalibratiestandaarden
Batterijen
Handleiding
Bewaarkoffer
7 tips voor een goed meetresultaat

De kleur wordt met Genius+

direct op de gereinigde
carrosserie vastgesteld bij de
plek van de beschadiging.
Genius+ identificeert
betrouwbaar uni- en
effectkleuren. De resultaten
van dit uit drie hoeken
metende apparaat zijn zeer
precies. Genius+ slaat de
meetgegevens op, die op de
PC met Standowin direct in
kant-en-klare mengformules
worden omgerekend. Meer
dan 200.000 formules voor
uiteenlopende kwaliteiten
zijn opgeslagen en zijn dus
probleemloos te gebruiken. 



Juist bij moeilijke kleuren,
bijvoorbeeld bij door het
weer veranderde lak-
oppervlakken, zeldzame
kleuren of kleuren met
veel varianten toont
Genius+ zijn kracht. Want
ook deze kleuren en hun
mengformules kunnen ter
plaatse in de werkplaats
worden vastgesteld. Lang
wachten op de juiste
receptuur behoort daarmee
tot het verleden, waardoor
de reparatietijden duidelijk
worden verminderd. 

Eenvoudig geniaal: Genius+

Genius+ maakt het de gebruiker gemakkelijk door een
aflopend gestuurd menusysteem dat op dit moment
vijf talen ondersteunt. In combinatie met Standowin 
stelt u kleuren en nuances vast “in een handomdraai”. 

Altijd klaar voor gebruik
Genius+ wordt gevoed door
normale batterijen of accu’s. 

Systeemvoorwaarden

Minimaal: 
Pentium II, 300 MHz
64 MB geheugen
1 GB vrije harde schijfruimte,
2 MB grafische kaart
2 seriële interfaces 
CD-ROM drive, muis,
Windows 98/2000/XP

De hantering van het
apparaat is gebruiks-
vriendelijk en aangepast
aan de werkplaatsom-
standigheden. Zo kunt u
meteen vanaf de eerste
dag van Genius+profiteren.

Basiskoffer 
In de basisbox (staalplaat) bewaart 
u alle accessoires voor Genius+

spuitnevel- en stofvrij.

Ergonomisch ontwerp
“Form follows function”, het Genius+ -
apparaat heeft u altijd stevig in de hand.

Aanbevolen:
Pentium IV, 1.8 GHz, 
128 MB geheugen
1 GB vrije harde schijfruimte,
2 MB grafische kaart
2 seriële interfaces 
CD-ROM drive, muis,
Windows XP
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