
MetaVue™ O espectrofotômetro de imagens sem contato 
que traz versatilidade inovadora
Os clientes de tintas para varejo fornecem uma ampla variedade de itens para matização 
de tintas, desde paletas de tintas e tecidos até revestimentos e acabamentos em madeira. 
Todos os dias, os parceiros do setor de tintas enfrentam dificuldades que incluem tintas 
com cores mal formuladas e grande desperdício, o que pode deixar o cliente insatisfeito.

O MetaVue, um espectrofotômetro de imagens sem contato e fácil de usar da X-Rite, 
é o primeiro do tipo a oferecer desempenho superior de medição, além de apresentar 
medições consistentes para uma formulação precisa da tinta. Com o instrumento, 
os parceiros do setor de tintas têm a garantia de que poderão dar conta de vários tipos 
de amostras de clientes e de medi-las com precisão, dando confiança a quem está atrás 
do balcão de tintas e aumentando a fidelidade do cliente.

Mede uma ampla variedade de amostras
• Isola várias cores em itens multicoloridos, como tecido, extraindo as cores dominantes 

em comparação à média das cores, como os espectrofotômetros tradicionais.
• Aumenta a flexibilidade e a facilidade de uso, com tamanhos de abertura que variam 

entre 2 e 12 mm, para dar conta de vários tipos de amostras de clientes.
• Oferece formulações precisas de cores com um recurso avançado de imagem 

inteligente que corresponde às cores, considerando também o efeito da textura 
e outros na aparência que geralmente distorcem as medições de materiais como 
carpete, vinil ou tecido.

Melhora a experiência do usuário 
• Oferece uma identificação digital precisa usando uma câmera colorida integrada 

para selecionar a área exata da referência a ser medida com praticidade.
• Apresenta imagens armazenadas das amostras para garantir rastreabilidade para 

auditoria de medição e fácil recuperação das imagens para consultá-las no futuro.
• Mantém o instrumento limpo com um posicionador de amostras retrátil sensível 

à posição.
• Facilita o trabalho com botões no painel frontal fáceis de operar e luzes indicadoras 

de status.

Para obter mais informações sobre este produto, acesse www.xrite.com/metavue

Espectrofotômetro de bancada

Variação de tamanho 
de abertura ajustável



Espectrofotômetro de bancada MetaVue

X-Rite é uma marca comercial ou marca registrada da X-Rite, Incorporated nos Estados Unidos 
e/ou em outros países. PANTONE®, PantoneLIVE e outras marcas comerciais da Pantone 
são de propriedade da Pantone LLC. Todas as outras marcas comerciais ou marcas registradas 
são de propriedade de seus respectivos proprietários. © X-Rite, Inc. 2021. Todos os direitos 
reservados. L3-338-PT (10/21) xrite.com/metavue

Mede a porção desejada da amostra com precisão Identifica várias cores em uma amostra Captura a área exata desejada com identificação 
digital na tela

Suporte e garantia aos serviços
As soluções de análise e medição de cores da X-Rite são desenvolvidas e fabricadas de acordo com os padrões de qualidade mais rigorosos, 
garantidos por serviços globais abrangentes, suporte superior por telefone e via Web, além de opções de manutenção preventiva para melhorar 
seu investimento a longo prazo. Desenvolvemos planos de suporte e garantia aos serviços exclusivos para produtos e necessidades específicos 
da sua organização.

Saiba mais analisando as ofertas de serviços em nosso site: www.xrite.com/page/service-warranty  
Ainda não sabe do que precisa? Entre em contato direto conosco pelo e-mail: servicesupport@xrite.com

MetaVue
Repetibilidade em curto prazo: branco 0,04 CIELAB

Geometria de medição Espectrofotômetro de imagens 45/0

Compatibilidade entre instrumentos Média de 0,30 CIELAB

Fonte de luz LED de espectro total

Área de medição 2 mm a 12 mm

Faixa espectral De 400 a 700 nm com intervalos de 10 nm

Dimensões (comprimento, largura e altura) 24,8 cm L x 18,00 cm A x 18,4 cm C

Lista completa de especificações disponível em www.xrite.com/metavue

Transforme o MetaVue em uma solução completa
ColorDesigner PLUS
O software de formulação de cores ColorDesigner PLUS da X-Rite agiliza e aprimora o processo de seleção de tintas para reduzir o trabalho em vão 
e erros de formulação desnecessários. Pode se conectar a um sistema dosador de tinta para a entrega rápida de tintas com cores personalizadas, 
misturar as cores do cliente na tinta que ele deseja, procurar cores nas linhas de tintas (opcional) e transformar departamentos de tintas em centros 
de design de cores.

Série W90
Nossos pacotes de produtos da Série W oferecem diversas combinações de hardware de medição de cores e software de formulação para atender 
às necessidades de operações do varejo de tintas de todos os portes. A Série W90 é o pacote de hardware e software mais versátil e preciso para 
ajudar os parceiros do setor de tintas a matizar cores de uma ampla variedade de amostras.

Especificações


