
Genius IQ. To måleinstrumenter i ett.
Dagens optimale fargebehandler.



Neste generasjon: Genius IQ
Setter søkelyset på farger og effekt.

Veien til riktig farge er nå enda raskere og mer presis:
Genius IQ revolusjonerer det gjennomtestede og velkjente
systemet for elektronisk fargemåling. Du får ikke bare
pålitelige fargemålinger fra karosseriet, for nå er heller
ikke lenger effektene i lakken noe problem for denne nye,
hendige fargeeksperten.

Den digitale fargemåleren i takt med tiden:
Med den nye Genius IQ gjør Standox søket etter riktig farge enda
raskere og mer pålitelig.

Identifisering av all relevant fargeinformasjon direkte på stedet:
Genius IQ finner ikke bare riktig nyanse. Dette hendige
instrumentet som måler fra tre vinkler, kan nå også bestemme
effekten i lakken.

Genius-målinger foretas direkte på karosseriet, så nær skadestedet
som mulig. Genius IQ lagrer data fra målingene i apparatet, som
deretter overføres direkte til Standowin software på PCen. Herfra
kan formlene blandes direkte for bruk i verkstedet. Mer enn en
halv million formler i ulike lakkvaliteter er lagret i Standowin, så
det er derfor enkelt for datasystemet å velge ut den rikitge,
matchende fargen.

Genius-systemet:

•Transportkoffert
• Genius-standarder for kalibrering
• Batterier
• Lagringsboks for verkstedet
• CD manual
• USB-kabel



Utrolig effektiv: Genius IQ.

Finn riktig farge trygt og sikkert med
Genius IQ:
En lettfattelig og brukervennlig meny
som finnes på mange språk.
Den er enkel i bruk og lett å forstå.
I kombinasjon med Standowin
programvare er det en fornøyelse å
finne riktig farge.

Farger med effekt er "in" for øyeblikket. I
dag er nesten alle bilfarger effektfarger, en
trend som er i økning. Og her er den nye
Genius IQ virkelig imponerende: Den er en
kompakt fargeekspert, ikke bare med sin
klassiske fargeinformasjon med meget høy
fargelikhet og pålitelighet, men den finner
dessuten også sjeldne farger som leses av
og klargjøres direkte til mixeformler. Du

har et godt grep om farger og effekter
med denne hendige Genius IQ. Dette er
utvilsomt en fordel også for kundene:
Genius IQ – enkel og effektiv.

Pålitelige målinger.

Optimal posisjonering for pålitelige målinger
ved 4 kontaktpunkter på flate underlag.
I tillegg  finnes en gummiring som hindrer
unøyaktige målinger ved lys utenfra, og som
dermed sikrer best mulige måleresultater.

Internminne.

Effektive fargesøk:
Bilprodusent kan velges direkte på forhånd via
touch screen på apparatet, og lagres deretter
i internminnet til Genius IQ i tillegg til
måledataene.

Brukervennlig håndering.

Opereres via touch screen med pekepinne eller
innstillingsknapp.
Enkel i bruk på grunn av en brukervennlig og
lettfattelig grafisk framstilling.

Systemkrav:

Minimum:
PC med 1.6 GHz, 1GB RAM, 4 GB fri lagringsplass på harddisken, DVD-drive, mus, 2 fri Serial ports, Windows XP, Windows 7.
Anbefales:
PC med 1.6 GHz, 2GB RAM, 8 GB fri lagringsplass på harddisken, DVD-drive, mus, 2 fri Serial ports, Windows XP, Windows 7



Standox GmbH · Postfach · D-42271 Wuppertal · Germany




