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Napjainkban követelménnyé vált, hogy a szá-
mítógépekben tárolt képek, színek a különböz� 
képmegjelenít� eszközökön, amennyire lehetsé-
ges, azonos módon jelenjenek meg. Azonos mód 
azt jelenti, ha az átlagos megfigyel� a színeket 
azonosnak ítéli meg, vagy a lehet� legkisebb elté-
rést tapasztalja az összehasonlítás során.

A különböz� operációs rendszerek és nyom-
tatók ezt egy színmenedzsel� résszel (Image 
Color Management ICM) oldják meg. Az ICM 
feladata tehát egy eljárás biztosítása, amellyel a 
megjelenítend� képek (grafikák, szöveg stb.) je-
lenlegi színrendszeréb�l az adatok átválthatók 
a megjelenít� eszköz (monitor, nyomtató stb.) 
színterébe. A színtereket színprofilokkal defi-
niáljuk.

SZÍNPROFILOK

A színprofil feladata egy berendezéshez (szken-
ner, monitor, nyomtató stb.) tartozó eszközfügg� 
színtér eszközfüggetlen színtérrel való megha-

tározása. Ha egy korrekt színprofil rendelkezé-
sünkre áll, akkor segítségével képesek vagyunk a 
színeket a különböz� eszközökön elég korrekten 
megjeleníteni. 

Kép esetén ahhoz, hogy adatait színekre for-
dítsuk, szükséges a képhez hozzárendelni egy 
színprofilt. Abban az esetben, ha a képfájl tartal-
maz színprofilt, akkor az rendelend� hozzá, ha 
nem, akkor egy másikat kell hozzáadni. 

A profilt nem tartalmazó RGB képekhez álta-
lában az sRGB színteret rendeljük. CMYK képek 
esetén készítenünk kell egy megfelel� ICC szín-
profilt.

ICC SZÍNPROFIL

Annak érdekében, hogy a különböz� gyártóktól 
származó nyomtatók és programok tudják kezel-
ni egymás megfelel� színadatait, szükséges szab-
ványosítani a színprofilokat. Egy ilyen színprofil 
szabvány az ICC (International Color Consor-
tium) szabvány.
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Színprofilt elméleti alapokon is lehet készíte-
ni, vagy úgynevezett színprofilozás segítségével 
a nyomtató gyártója, de néhány esetben maga a 
felhasználó is készíthet. Ez a színkalibráció. 

A színkalibrációt sok dolog meghatározza: a 
környezeti fényviszonyok, a festék tulajdonsá-
gai, az alapanyag tulajdonságai, szóval nem egy-
szer� a képlet.

S hogy készül egy színprofil?
ICC színprofilt mérés alapján készítünk. Nyom-
tatunk egy tesztábrát, a tesztábra lényegében 
egyenletesen osztja fel a színeket, a kritikus szí-
neknél s�r�bb. A tesztábrát spektrofotométer-
rel bemérjük. A végeredményb�l egy megfelel� 
programmal legenerálunk egy színprofilt.

ROLAND DG MEGOLDÁSAI

A Roland DG nyomtatói közül jó páran képesek 
megjeleníteni szinte az egész színtartományt 
színhelyesen. Ez a Roland DG által készített szín-
profiloknak, a VersaWorksben található választ-
ható színmenedzsment funkcióknak és a kivá-
ló festékeknek köszönhet�. A Roland DG nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy a vásárlóinak min-
dig a legjobb élményt nyújtsa, könnyen hozzá-
férjenek a nekik szükséges profilokhoz, tisztában 
legyenek a nyomtatójuk állapotával stb. Néz-
zünk rögtön kétféle nyomtatót!

ROLAND VERSAEXPRESS RF-640

Az RF-640 nyolcszínes változata egészen egy-
szer�en a legjobb a kategóriájában, így az ügy-
feleknek verhetetlen kimeneti színeket kínál. Az 
RF-640 8 Colour öko-oldószeres nyomtatóval a 
Pantone® + Solid Coated akár 99%-a megtalál-
ható a színkészletben.

A VersaEXPRESS RF-640 8 színes nyomtató az 
osztályában a legszélesebb színtartományt kí-
nálja tartós kültéri grafikákhoz, leny�göz� mi-
n�ség� nyomtatást biztosít a CMYK, valamint 
világos fekete, piros, zöld és narancs festék konfi-
gurációval.

A színek könny� és egyszer� egyeztetése és 
visszaadása eléggé bonyolult a hagyományos 
festékekkel.

Az RF-640 8 Colour festékkonfigurációjának 
és a VersaWorks RIP szoftver fejlett színcserél� 
funkciójának és széles kör� színkönyvtár kom-
patibilitásának nyertes kombinációjával köny-
ny� színkezelést biztosíthat, így a színek is köny-
nyen egyeztethet�k.

Ideális vállalati márkaépítéshez, beleértve a 
bonyolult színegyeztetés� sportcikkek és fogyasz-
tói cikkek márkáit.

ROLAND TRUEVIS VG3-640

Az idén megjelent díjnyertes nyomtató számos 
újítást tartalmaz, amire azt mondhatjuk: Na, 
végre! Érint�kijelz�, új feltekercsel� egység, 
automatikus színkalibráció és még sorolhat-
nám. A nevében a TRUE szócska utal az abszo-
lút színhelyességre, köszönhet�en az igen sok-
féle választható festékkonfigurációjának is. Ez az 
abszolút tökéletes választás mindenki számára. 
A szigorúan tesztelt és ipari tanúsítványokkal 
rendelkez� TR2 festékekkel prémium min�ség� 
nyomatokat állíthat el� versenyképes árakon.

vevoszolgalat@igepa.hu     +36 20 954-8518     +36 20 945-7353      +36 20 250-8566

Bővebb információért keresse vevőszolgálatunkat 
vagy kapcsolattartóját.
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