Digitális nyomtatás anyagleadási követelményei

Fájlformátum: PDF, Tiff (LZW tömörítés), JPG, AI , EPS (vektoros és pdf file-okat
kizárólag csatolt nézőképpel fogadunk el)
Pdf file nem adható gyártásba, ha 10-nél többféle grafika van egy adott
megrendeléshez. Ilyen esetben kizárólag méretre igazított tiff file-t fogadunk.
Színmód: CMYK
ICC Profil: Euroscal Coated v2 vagy Europe ISO Coated Forgra 27
A vektoros grafikai anyag tartalmazza az összes felhasznált fontot, képet, grafikát,
illetve a szövegek legyenek görbévé alakítva.
Kifutó: körben 5 mm, a vágó- és illesztő jeleket kérjük, állítsák be a fájl megírásánál!
Formára vágás, plotter vágás esetén ha sokféle grafika, perszonalizálás vagy
mutáció van, az anyagot vektoros formátumban egy file-ban kell leadni, ennek
részleteiről kérjük egyeztessen kollégáinkkal!
Pdf file leadásakor jpg nézőképet kérünk, ellenkező esetben a rosszul elmentett pdf
esetében a raszterizálás során felmerülő hibákért felelősséget nem vállalunk.
Anyagleadás történhet CD-DVD-n vagy FTP szerverünkön keresztül. Színminta (pl.
proof, cromalin, pantone) hiányában, színhelyességre vonatkozó reklamációt nem áll
módunkban elfogadni.
A direkt színeket minden esetben 4 színre bontva kérjük leadni, CMYK. A pantone
színkódok mellé kérjük a CMYK bontást az általunk használt színprofilban is leadni.
Digitális nyomtatáskor a nyomógép az arculati színeket (PL. Pantone) CMYK
színekből hozza létre, így bizonyos színeknél nem tartható a színmintával az
egyezés.
Kérjük, hogy a pdf-eket nyomdába küldés előtt ellenőrizzék át (kifutó, vágójel,
színátmenetek folytonossága megfelelő, oldalsorrend, CMYK színbontás,
fontbeágyazás, felülnyomás) Adobe Acrobat Professional programmal.

Tel.: +36 24 200 630
Fax: +36 24 200 640
Mobil: +36 70 292 74 87
+36 70 943 45 11
e-mail: info@citypark.hu

WWW.DISPLAYWWW.DISPLAY-HUNGARIA.HU

Digitális nyomtatás anyagleadási követelményei

Javasolt minimális felbontás 1: 1 méretben kültéri alkalmazás esetén:
óriásplakát
citylight
1-5 nm-ig kültéri anyag (öntapadó fólia, molinó, reklámháló, UV noymás)
5-20 nm-ig kültéri anyag (öntapadó fólia, molinó, reklámháló)
20-100 nm-ig beltéri anyag
20-100 nm-ig kültéri anyag (öntapadó fólia, molinó, reklámháló)
100 nm feleltti nyomat (öntapadó fólia, molinó, reklámháló)

30 dpi
100 dpi
100 dpi
300 dpi
80 dpi
70 dpi
30 dpi

Javasolt minimális felbontás 1: 1 méretben beltéri alkalmazás esetén:
displayek
fotó minőségű plakát, öntapadó fólia, vinyl
1-5 nm-ig beltéri anyag (pl. padlómatrica, vászon, matricák, UV nyomtatás)
5-20 nm-ig beltéri anyag
20-100 nm-ig beltéri anyag
100 nm feletti nyomat

300 dpi
300 dpi
300 dpi
300 dpi
250 dpi
150 dpi
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