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SATA® trueSun™

O soluție clară ca lumina zilei

Identificarea corectă a culorii pe tot parcursul 
procesului de revopsire a suprafeței necesită 
condiții optime de iluminare. Sursa de lumină 
utilizată trebuie să poată reproduce întregul 
spectru de culori regăsit în lumina naturală 
(lumina zilei) cât mai exact posibil.  Lampa 
SATA® trueSun™, cu un design creat special 
pentru acest tip de aplicație, asigură identifi-
carea și selectarea profesională a culorilor în 
cadrul atelierului de vopsitorie auto. Costuri-
le ridicate rezultate din necesitatea refacerii 
lucrărilor refuzate, datorate nepotrivirii nuan-
ței pieselor vopsite cu  restul ansamblului, nu 
permit aceptarea unui compromis cu privire 
la calitatea luminii atunci când se are în ve-
dere alegerea sursei de lumină.
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Identificarea exactă a culorii, ale-
gerea corectă a pigmentului metalic 
și a perlelor, precum și detectarea 
suprafețelor reliefate sau ale altor 
imperfecțiuni joacă un rol crucial în 
cadrul lucrărilor de retușare a supra-
fețelor vopsite. Noua lampă perfor-
mantă cu LED-uri, creată în exclusi-
vitate pentru SATA, reproduce fidel 
lumina zilei, pentru a permite identi-
ficarea culorilor cu precizie în interio-
rul cabinei de vopsire, și, prin urmare, 
ajută la prevenirea greșelilor care 
duc la efectuarea unor lucrări costi-
sitoare de revopsire.

Datorită distribuției uniforme a 
luminii de-a lungul conului de lumi-
nă, lampa cu LED-uri cu lumină tip zi 
SATA permite reproducerea aproape 

perfectă a luminii naturale. Pe lângă 
cele trei trepte predefinite, intensita-
tea luminii poate fi ajustată mai de-
parte conform cerințelor utilizatorului.

Lampa cu lumină tip zi îi permi-
te vopsitorului să identifice rapid și 
precis culorile, dar și să evalueze 
calitatea suprafeței vopsite la fina-
lul procesului de aplicare, utilizând 
o metodă sigură și exactă. Calita-
tea de neegalat a lămpii cu LED-uri 
SATA  în ceea ce privește intensita-
tea luminii asigură cele mai bune re-
zultate, în special, datorită nivelului 
constant al intensității luminii, care 
rămâne neschimbat până când dis-
pozitivul este oprit – indiferent de 
starea acumulatorului extrem de fi-
abil cu Litiu-Ion, ale cărui valori sunt  

permanent indicate pe afișajul inte-
grat în baterie.

Funcția de oprire automată în 
combinație cu un ciclu minim de în-
cărcare complet de numai 50 de mi-
nute garantează că lampa cu lumină 
tip zi este întotdeauna disponibilă 
pentru utilizare atunci când este ne-
cesară. Ventilarea silențioasă cu rol 
de răcire („Whispering ventilator“), 
manevrarea ușoară, mânerul ergo-
nomic îmbrăcat într-un înveliș cau-
ciucat, menit să absoarbă șocurile, 
îmbinate cu tehnologia LED extrem 
de fiabilă sunt doar câteva dintre 
caracteristicile acestei lămpi care a 
fost proiectată pentru a îmbunătăți 
cât mai mult posibil munca de zi cu 
zi a oricărui vopsitor profesionist.

SATA® trueSun™

Tehnologia germană întrece orice așteptări! 

SATA® trueSun™

Greutate totală (cu acumulator) 470 g

Greutate acumulator 300 g

Greutate încărcător 390 g

Tensiune nominală 10,8 V

Capacitate 2,7 Ah

Timp de încărcare aprox. 50 min

Temperatura de încărcare 0 – 45°C

Temperatură ambientală de lucru 0 – 40°CNuanța și pigmentul de aluminiu se potrivesc.

Nuanța nu se potrivește (prea mult roșu). Nuanța și pigmentul de aluminiu nu se potrivesc.



Imaginea reprezintă Lampa LED SATA® trueSun™ în mărime naturală.
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Tehnologia germană întrece orice așteptări! 
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narea oricărui pachet SATAjet ® 5000 + RPS
™.

Ofertă supusă unor termene și condiții. Perioada de valabilitate 25.02 – 28.04.2017, în limita stocului disponibil.  
Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA. Imaginile produselor au rol de prezentare și nu creează obligații 
contractuale. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar.

Pachet promoțional 
SATAjet® 5000 B

Cumpără pistolul SATAjet® 5000 B împreună cu o cutie de pahare 
 SATA®RPS™ la preț special, iar noi îți facem cadou un elicopter cu 
telecomandă. Munca va fi mai ușoară, iar distracția garantată!
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