
CAPSURE™ Cosmetic
Espectrofotômetro portátil

   NA IMAGEM: A medição rápida e fácil de tons da pele proporciona recomendações instantâneas para conquistar a melhor combinação de base possível.

Visão geral
O CAPSURE Cosmetic é um instrumento portátil prático usado para medir tons de 
pele, obter a combinação perfeita em cada o caso e recomendar os cosméticos ideais 
para o consumidor. Ele captura uma imagem precisa da cor da pele, informando 
a combinação perfeita de cor para base com apenas três cliques! É fácil de avaliar, medir 
e recomendar. Basta medir três áreas no rosto do cliente para o CAPSURE Cosmetic 
mostrar automaticamente a melhor combinação de matiz em seu portifólio de produtos 
e as opções de combinação de matiz mais próximas.

Principais benefícios
Oferecer o CAPSURE Cosmetic da X-Rite aos seus consultores de beleza simplifica 
o processo de seleção de cosméticos e cria rapidamente uma alavancagem nas 
vendas. Os consultores eliminam erros causados pela seleção feita “no olho”, que 
é menos precisa, reduzem as tentativas e erros e ganham confiança para recomendar 
a combinação perfeita de base e paleta de cores complementar. Você vai aprimorar 
suas vendas, reduzir as devoluções e solidificar a fidelização da marca por meio 
de uma experiência de consumo exclusiva e personalizável. Cuidaremos de você com 
apoio excepcional.

•	 Rápido, preciso e fácil de usar. É intuitivo, fácil de usar e inclui um 
tutorial introdutório. É possível até mesmo ter uma pré-visualização da área 
antes da medição.

•	 Portátil e conveniente. Ele o acompanha aonde você for; é leve e conta com 
uma bateria recarregável por USB ou pela opção de Bluetooth.

•	 Economize dados e tempo. Nosso laboratório trabalha com você para criar um 
banco de dados completo e personalizável de suas coleções de cores. O CAPSURE 
Cosmetic armazena sua coleção completa e tem um microfone integrado que cria 
registros de áudio, se desejado.

•	 Aumenta as oportunidades de venda cruzada. Identificação rápida de paletas 
de cores complementares de outros cosméticos, possibilitando uma venda maior 
e deixando o cliente mais satisfeito.

Para obter mais informações sobre esse produto, visite www.xrite.com/capsure-cosmetic

“A cor é um fator crítico para a escolha de cosméticos 
e produtos para a pele. Na verdade, 78% das 
mulheres trocariam a base se encontrassem uma 
combinação de cor melhor. O CAPSURE Cosmetic 
oferece a combinação perfeita.”*

— Matthew Adby   GERENTE DE MERCADO, X-RITE, INC

* A pesquisa foi realizada pela X-Rite.



3 1     Os especialistas em cosméticos da X-Rite ajudam 
a desenvolver bancos de dados de produtos

2     As paletas de cores podem ser definidas para cores 
de olhos, lábio e base

3    Capacite seus consultores de beleza com tecnologia
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CAPSURE Cosmetic

Soluções recomendadas
CAPSUREme
O CAPSUREme é uma solução exclusiva desenvolvida pela X-Rite para definir a combinação de base perfeita, podendo ser usada na casa ou no 
trabalho do consumidor por meio de cartões impressos e um smartphone. Leve esta tecnologia ao cliente final de um jeito acessível e fácil de usar 
que amplia seu alcance e aumenta a fidelidade do cliente. Ele também incentiva a compra on-line de cosméticos com a confiança de que a cor 
atenderá às expectativas.

Serviço de mapeamento de cores
É um serviço de avaliação de cores que mapeia seus produtos entre tons de pele reais conhecidos, identificando lacunas e definindo parâmetros 
para coleções de cores novas e existentes. O mapeamento dos produtos em uma grade desenvolvida regionalmente permite identificar lacunas 
de cores e reconhecer oportunidades em um mercado específico. Ele também fornece dados que apoiam vendas e esforços de desenvolvimento. 
Dessa forma, o mapeamento de cores de diversas coleções de cosméticos apoia o desenvolvimento de paleta de cores e funciona como um 
catalisador de vendas e estratégias de marketing exclusivas.

Serviço de suporte e garantia
Com base em nossa vasta experiência no mundo das cores, a X-Rite fornece o nível ideal de serviços no local, on-line ou por telefone para oferecer 
suporte e estimular o seu negócio. Para ter proteção adicional além de um ano de garantia, aproveite nosso programa de garantia estendida. Com 
contratos de assistência total, você pode garantir que seus dispositivos permaneçam conservados por meio do Exame Anual dos Cinco Pontos 
da X-Rite, desenvolvido exclusivamente para manter os dispositivos funcionando conforme suas especificações originais. Contando com vinte 
centros de serviços globais, facilitamos seu acesso até nós. Para mais informações sobre as opções de suporte estendido, visite www.xrite.com/
extended-warranties-services
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EUROPA/ÁFRICA/ORIENTE MÉDIO: + 800-700-300-01
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Especificações
Geometria de medição Captura de imagem 45º/0º

Tamanho de ponto de iluminação 9 mm

Tempo do ciclo de medição 1,8 segundos

Medição do ponto 8 mm

Kit SDK Bluetooth iOS, Android e Windows

Bateria Íon de lítio

Calibração Palheta de calibração de branco integrada

Lista completa de especificações disponível em www.xrite.com/capsure-cosmetic


