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Chlorophyll Meter SPAD-502
Perbaiki kualitas hasil produksi Anda dengan memiliki 
alat indikator kandungan klorofil dalam daun.

Color Readers CR
Melihat perbedaan warna secara kuantitatif secara 
langsung on the spot secara cepat dan akurat untuk 
menghindari adanya perbedaan persepsi warna oleh 
kasat mata.

Illuminance Meter 
Mandikan tanaman Anda dengan dosis cahaya 
secukupnya.

Chroma Meter CR
Mengukur warna dalam satuan angka serta secara 
mengevaluasinya secara langsung, sehingga menjadikannya 
produk terpopuler di bidangnya di seluruh penjuru dunia.

Spectrophotometer
Peroleh warnamu secara tepat dengan memiliki satu alat untuk 
semua fungsi yang mampu mengcover berbagai jenis sample 
(solid / powder / granule / pasta / liquid transparan). 

THE STANDARD IN MEASURING

COLOR
Warna merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Mulai dari tanah 
itu sendiri sampai dengan hasil panennya, warna memberikan andil untuk kita bisa menilai 
seberapa berharga produk tersebut. Raih kualitas terbaik produk Anda mulai dari penelitian, 
pembudidayaan, masa panen, penyimpanan, pengiriman hingga produk siap saji di hadapan 
customer Anda semua. Perolehlah warna produk Anda secara benar sejak dini.

Menu
Konica Minolta menyajikan ‘Menu Lengkap’ untuk alat standarisasi 
warna dan cahaya, dari perangkat keras hingga perangkat lunak, dari 
training cara penggunaan alat sampai dengan jasa servis alat (kalibrasi 
/ repair). Ketika sampai ke tahapan kebutuhan  pengukuran warna 
produk yang Anda miliki, percayakan kami sebagai partner bisnis Anda 
karena kami Konica Minolta sudah terbukti mampu menyajikan layanan 
ke ‘MEJA’ para customernya  secara lebih dan terbaik. 
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