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Az EquinoxTM az Artwork
Systems egyedülálló szín-
technológiája  kiterjesztett
színterű nyomtatásra. Igény
szerint alkalmazható 5, 6
vagy 7 nyomóműves gépekre.
Az Equinox-technológia ötvözi
az ICC-profilok nyitottságát,
az Artwork Systems egyedül-
álló színalgoritmusával és
workflow-tapasztalatával.
A technológia forradalmi 
változást hoz a hagyomá-
nyos, a digitális és a csoma-
golásnyomtatásnál is.

Melyik gépteremben ne ismer-

nék a direktszínre való átállás

vagy akár a direktszínek napi

többszöri cseréjének nyűgét –

nagy időigény, nem kis költség-

gel. Nem lenne egyszerűbb szoft-

veres eszközökkel támogatott 7

színes rendszerrel dolgozni, mint

az eddig megszokott CMYK fes-

tékekkel és a direktszínek cse-

rélgetésével? Pedig a jövő tech-

nológiája minden bizonnyal ez

irányba fog elmozdulni.

Miért is kell a kibővített színtér
illetve a 7 processz szín?

Első érv a minőség. Köztudott,

hogy a tisztán CMYK rendszer

színtere igen kicsi a világ dolgai-

nak leképezéséhez – ez könnyen

belátható, összevetve  a mai nyo-

matok színterét akár az RGB mo-

nitorokkal, akár a tintasugaras

printekkel (gondoljunk a narancs

szín visszaadására vagy egy nagy

színtartományt felölelő Verlauf

megjelenítésére…).

Második érv a gazdaságosság.

Ez a probléma már rögtön a gép-

teremben megjelenik. Nem csak

a festékcserékről és a mosásokról

van szó. Csomagolásnyomtatás-

nál egy menetben csak egy faj-

ta produkció volt nyomtatható.

Az új rendszernél több, akár kü-

lönböző jellegű produkció is

nyomható egyidejűleg. A színek

helyes visszaadását szabványos

ICC-profilok támogatják.

Vegyünk egy egyszerű pél-

dát: a Pantone 185C-as színt kell

reprodukálnunk. Ha ezt tisztán

CMYK-ból szeretnénk előállítani,

akkor az eredmény elég gyatra

– 97% Magenta és 69% Yellow

értékek nyomása 10,6-os ΔE érté-

ket eredményez. Ha csak annyit

teszünk, hogy a sárga színcsator-

na helyett narancsot használunk,

már az is jelentős javulást ered-

ményez (ΔE=2,3). De ne eléged-

jünk meg a legszigorúbban vett

színmegfeleltetéssel. Nem min-

dig a spektrofotométeres méré-

sen alapuló értékelés  adja a leg-

jobb eredményt a nyomaton. Ha

kivesszük a feketében lévő tűpon-

tokat, illetve a bíbor értékét meg-
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emeljük 100%-ra, a ΔE értéke

ugyan visszaugrik 3,1-re, de opti-

kailag az eredeti színhez sokkal in-

kább hasonló nyomatot kapunk.

A képkonvertálás teljesen az

operátor feladata és lehetősége.

Bevonhatja az O, G, B csatornákat

a finom képrészleteknél, kihagy-

hatja a narancsot a világos színek-

nél vagy a bőrtónusoknál, a fű

még zöldebb, a kék pulóver még

kékebb lehet anélkül, hogy az

égbolt kékje megváltozna. 

Az Equinox beépül a követke-

ző alkalmazásokba: PhotoShop,

ArtPro, Nexus és OdyStar. Photo-
Shop használatakor nem kell
CMYK-ba konvertálni az eredeti
RGB képet! De CMYK és N-Color

képek is konvertálhatóak a kibő-

vített színtérbe.

Az ArtPro itt is a tőle megszo-

kott szabadságot nyújtja, bár-

mely vonalas-, N-color és Ver-

lauf-elem tetszőlegesen konver-

tálható CMYKOGB-ba.

Az Artwork Systems mindkét

workflow-rendszere, a Nexus és

az OdyStar is támogatja a PDF to

PDF konverziót, és a folyamatve-

zérlésbe is beépítették a techno-

lógiát. Az Equinox központi adat-

bázisa elérhető mind munkaállo-

másokról és akár a workflow-ból

is. Vezérli a konverziós táblát, a

kivételeket, valamint rögzíti a di-

rektszín konvertálási módját. Ve-

zérli a nyomtatási feltételeket, és

definiálja az extra színeket is.

A kibővített színtérben történő

nyomtatáshoz ICC Chart-okat

kell kinyomtatni, és azok alapján

lehet profilokat generálni. Korrekt

proofrendszert kell beállítani, kon-

vertálni kell a munkákat, és me-

het a termelés.

Az operátor a színmenedzs-

mentbe nem nyúlhat bele – a

rendszer kimondottan szigorú –,

de  PhotoShopban meghatároz-

hatja a színbontást.

Az Equinox-ot szabvány fes-

tékrendszerre történő konvertá-

lásra fejlesztették ki. A festékek

munkánként nem cserélhetők.

Feltételezi, hogy az első 4 szín a

CMYK-hoz áll közel. Természete-

sen lehetetlen a termelés 100%-át

egy festékszettre beállítani, bizo-

nyos direktszínek (arany, metál,

opaque festékek…) sohasem kon-

vertálhatók.

A kibővített színtérben történő
nyomtatás előnyei:
w még árnyalatgazdagabb, még

színesebb nyomat (jövő igé-

nye),
w direktszínek kiváltása,
w kevesebb mosás a nyomdagé-

pen,
w fokozott termelékenység,
w kisebb költség, gyorsabb átfu-

tás.

A technológia igen érdekes al-

ternatívát biztosít flexónyomdák

részére is.

Tudom, az új dolgokkal kapcso-
latban sokan szkeptikusak. Így volt
ez már sok nagyszerű dologgal
a világon. De az idő az élenjárókat
igazolta és igazolja, ez viszi előre
a világ, egyben a nyomtatás fejlő-
dését is.

További információkat az info

@vincent-design.com elérhetősé-

gen kaphatnak.

A zöld meghagyása az eredeti színtérben

Zöld tartalom létrehozása az eredeti színtér kibővítésére


