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Cromax lança o ChromaVision Pro Mini, um novo espetrofotómetro pequeno e 

potente para combinações de cores mais rápidas e à primeira   

 

A Cromax® lançou um novo espetrofotómetro pequeno e potente na sua gama de 

ferramentas de cores digitais, o ChromaVision® Pro Mini. Muito mais pequeno que o seu 

antecessor, o ChromaVision Pro Mini é ideal para uma operação com apenas uma mão, 

mas a nova tecnologia, conectividade Wi-Fi e design inovador são os pontos de 

destaque.    

Dries Van den Bergh, Brand Manager da Cromax na Europa, Médio Oriente e África 

(EMEA), declarou, “A verdadeira inovação é a nova tecnologia de medição, que permite 

leituras mais rápidas e mais precisas da cor e do efeito. Em poucas palavras, o 

ChromaVision Pro Mini é uma maneira melhor de combinar cores, além de ter um 

impacto positivo na produtividade das oficinas. As combinações de cores mais rápidas e 

à primeira significam uma produtividade mais rápida. Os pintores que usarem o 

ChromaVision Pro Mini beneficiarão de processos de fluxo de trabalho otimizados, 

contribuindo para poupar tempo.”  

 

O ecrã tátil a cores com a última tecnologia de toque no ChromaVision Pro Mini pode ser 

usado com um estilete ou ponta do dedo, mesmo com luvas de trabalho. Além disso, o 

ecrã roda e assim, um destro ou esquerdino pode utilizá-lo confortavelmente. A 

tecnologia de luz LED especial deste dispositivo assiste a ótica para uma medição 

precisa da cor durante a utilização.  

 

O ChromaVision Pro Mini inclui um suporte para carregamento e assim, não é 

necessário usar cabos. Basta colocá-lo no suporte quando não estiver a ser usado. Para 

conveniência, o suporte também armazena as placas de calibração. Graças à 
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conectividade Wi-Fi, não só é possível colocar o suporte em qualquer lugar na oficina, 

como também o ChromaVision Pro Mini pode enviar os resultados diretamente para a 

sala de mistura. Por sua vez, as novas pilhas recarregáveis internas permitem uma 

carga mais longa.  

 

As novas luzes LED coloridas do dispositivo mantêm o pintor informado sobre o que o 

dispositivo está a fazer. A luz azul indica uma leitura em curso, a luz verde significa que 

a leitura foi bem-sucedida e a luz vermelha indica que a medição deve ser realizada 

novamente. 

 

O ChromaVision Pro Mini foi concebido especificamente para funcionar em harmonia 

com o ChromaWebTM, o software abrangente de gestão de produto e busca de cor 

baseado na Web da Cromax. 

 

Dries Van den Bergh concluiu, “Juntos, são uma ferramenta robusta e potente para as 

oficinas. Com o e ChromaVision Pro Mini ligado ao ChromaWeb e à sua base de dados 

de cores global, a busca de uma fórmula de cor é mais rápida que nunca e pode ser 

realizada num smartphone ou tablet. Sabemos que os pintores constatarão 

definitivamente os benefícios de produtividade desta dupla formidável. Além disso, a 

produtividade das oficinas aumentará graças à rapidez dos respetivos processos de 

trabalho.” 

 

Para mais informações sobre a marca Cromax, visite www.cromax.pt.  

 

Sobre a Cromax 

A Cromax® é uma das marcas de repintura global da Axalta Coating Systems para as 

oficinas dedicadas à repintura automóvel. Proporcionamos o aumento da produtividade 

às oficinas desde a receção do veículo até à entrega do mesmo, através de sistemas de 

pintura desenvolvidos para uma aplicação simples, rápida e precisa, soluções 

empresariais e de apoio publicitário adaptadas, e inovações pragmáticas para simplificar 

http://www.cromax.pt/
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e agilizar o processo de repintura. Através dos nossos produtos e do nosso apoio, 

ajudamos as oficinas a concentrarem-se na progressão dos seus negócios. 
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