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Zestawy kalibracyjne
i1Pro 3
Zestaw kalibracyjny
X-Rite i1 Publish Pro
3 Plus
Zestaw kalibracyjny do druku
wielkoformatowego.

Aby zobaczyć odtwrzać włącz
JavaScript

X-Rite i1 Publish Pro 3 Plus jest zestawem
kalibracyjnym przeznaczonym do druku
wielkoformatowego oraz druku na tzw.
podłożach trudnych.

Podziel się

Zestaw umożliwia kompleksową kontrolę
barwy zarówno w studio graﬁcznym, w
drukarni cyfrowej oraz w drukarni
wielkoformatowej. Doskonale sprawdzi się
również w drukarniach ﬂeksograﬁcznych lub
wklęsłodrukowych, drukujących z niższymi
liniaturami.
Podstawowym elementem zestawu jest
spektrofotometr X-Rite i1 Pro 3 Plus ze
specjalną głowicą pomiarową, przystosowaną
do różnych podłożych takich jak: folie
(półtransparentne, transparentne), tkaniny,
tworzywa sztuczne, backlit, ceramika, karton,
wynyl i wiele innych. Spektrofotometr X-Rite
i1Pro 3 Plus współpracuje ze zdecydowaną
większością nowoczenych RIP-ów
programowych, umożliwiąjąć z ich poziomu
zarówno kalibrację urządzeń, określanie
optymalnego nafarbienia oraz generowanie
indywidulanych proﬁli ICC.
Drugim, istotnym elementem zestawu jest
oprogramowanie X-Rite i1 Proﬁler, które
umożliwia kalibrację i proﬁlowanie monitorów,
projektorów, drukarek fotograﬁcznych
i ploterów (RGB), aparatów fotograﬁcznych,
drukarek i ploterów (CMYK+n), systemów
prooﬁngu cyfrowego, maszyn drukarskich oraz
ploterów wielkoformatowych. Za pomocą XRite i1 Proﬁler można kontrolować barwę na
wszystkich etapach przygotowania produkcji
oraz druku. Doskonałym uzupełnieniem zestawu
jest automatyczny stół pomiarowy i1 iO 3, który
znacznie przyspiesza pomiar wzorników
kalibracyjnych.

Elementy zestawu kalibracyjnego X-Rite
i1Publish Pro 3 Plus:
spektrofotometr X-Rite i1Pro 3 Plus z
głowicą pomiarową 8 mm
mocowanie do pomiaru monitora
głowica do pomiaru światła
i1 Ruler - przesuwna prowadnica do
pomiarów semi-automatycznych
statyw do kalibracji projektora
celownik do pomiarów manualnych
indywidualny wzornik bieli
wzornik Color Checker Classic Mini
wzornik Color Checker Proof
oprogramowanie i1Proﬁler (aktywne
moduły):
Display Proﬁling (LCD, CRT,
laptop)
Display Quality Check
Printer Quality Check
Pantone Color Manager
Projector Proﬁling
Printer RGB Proﬁling
Printer CMYK,
CMYK+n Proﬁling
Color Checker Passport
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