
The new CM-5: Beauty, Versatility & Simplicity

THE STANDARD IN MEASURING

COLOR

Kebutuhan pengukuran warna dalam industri farmasi, makanan dan kimia meningkat 
seiring dengan keberagaman bentuk sampel, dari bahan padat hingga bubuk, butiran, 
pasta, cairan tidak transparan sampai dengan cairan semi / full transparan.

Spectrophotometer CM-5 didisain sebagai instrumen yang mampu menangani berbagai 
jenis sampel tersebut di atas. Penggunaannya yang relatif sangat mudah dan fleksibel 
menjadikan pengukuran rutin dapat dilakukan secara cepat dan akurat di laboratorium 
ataupun dalam kontrol produksi.

Dengan konsep “ All in One “ serta desain “ Top Port “ nya, CM-5 menawarkan secara 
tepat kombinasi fleksibilitas dan kesederhanaan untuk memenuhi persyaratan sebagai 
alat ukur warna yang mampu mencakup semua kebutuhan Anda.

Para pengguna dapat memposisikan sampel padatan serta pasta / butiran / bubuk 
secara mudah dan cepat (dengan menaruhnya ke dalam petri dish / glass cell) dengan 
pemilihan ‘Mode Pantulan’. Untuk ‘Mode Transmisi’ , (dengan menaruh segala jenis 
cairan ke dalam plastik / glass cell), pengukuran cukup mudah untuk dilakukan, hanya 
dengan menggeser penutup atas alat, akan dijumpai suatu ruang transmisi besar yang 
memungkinkan penempatan sampel bisa dilakukan secara leluasa.

Dilengkapi dengan sistem evaluasi warna yang umum digunakan dalam dunia industri, 
seperti  CIELAB, CIELCH dan indeks khusus (Gardner, Iodine, Hazen (APHA), European 
Pharmacopoeia dan US Pharmacopeia) menjadikan CM-5 hadir secara tepat sebagai 
pemenuhan kebutuhan pengukuran warna dalam berbagai bidang industri.

Call US untuk demo hari ini juga, buktikan kepiawaiannya.....
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