Kalibracja Monitorów

Usługa kalibracji:

Praca na nieskalibrowanym monitorze, nawet najlepszym, niesie z sobą konsekwencje
w różnicach kolorystycznych pomiędzy ekranami kilku komputerów. Przychodząc do domu
ze studia/pracowni, nie raz zdarza się, że fotografia wygląda inaczej. Przenosząc okno
aplikacji z jednego monitora na drugi, zauważamy czasem, że nawet pomiędzy nimi,
kolory nieznacznie się różnią. Co gorsza, nie można obiektywnie stwierdzić na którym z nich
obraz jest prawidłowy. Te niedogodności kosztują nas często dodatkowy czas pracy. I nie
tylko... Nierzadko nie mamy jednak pojęcia jak ten problem rozwiązać...

Sprawa jeszcze bardziej komplikuje się, gdy chcemy wykonaną fotografię wydrukować.
Po odbiorze wydruku, przykładamy fotografię do ekranu monitora i zdajemy sobie sprawę,
że kolory, odcienie, przejścia tonalne wyglądają zupełnie inaczej. Brak doświadczenia sprawia
czasem, że mamy wątpliwości, czy wina nie leży po stronie drukarni. Jednak powodem jest
nieskalibrowany monitor. Powtarzanie druków wiążę się z wydatkami. Niejednokrotnie sporymi.
Rozwiązaniem nie jest kupno drogiego monitora, ani jego wymiana lecz kalibracja. Nawet
najdroższy
monitor, póki nie zostanie skalibrowany, będzie przedstawiał kolory mniej lub bardziej
przekłamane.
Jako zespół "Fotorzeźni" korzystamy z profesjonalnego urządzenia kalibrującego
wyposażonego
m.in. w spektrofotometr i specjalistyczne oprogramowanie kalibrujące. Na Państwa życzenie
jesteśmy w stanie skalibrować praktycznie każdy monitor. Co więcej możemy również
kalibrować
każde urządzenie drukujące.
Niezmiernie ważny jest fakt, iż każda Osoba, która skorzystała z naszej usługi kalibracji, może
obecnie wykorzystać nasze firmowe profile kolorystyczne. Co to oznacza? Dokładnie to, że
przed
rozpoczęciem pracy określa Ona na jakim papierze będzie wydrukowana praca, a Photoshop
będzie pracował na kolorach naszych maszyn drukujących. Przyjmując do wydruku plik, który
powstał w ten sposób, możemy zagwarantować stuprocentową pewność, że wydruki będą
IDENTYCZNE jak fotografie na monitorze.
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Koszt usługi:
-

1 monitor podłączony do 1 komputera - 100 zł netto
2 monitory podłączone do 1 komputera - 170 zł netto
1 monitor i 1 drukarka podłączone do 1 komputera - 170 zł netto
2 monitory i 1 drukarka podłączone do 1 komputera - 200 zł netto
Dojazd w granicach Poznania w cenie usługi.

Zapraszamy do współpracy!

Seb Ag-Mar
Chriso Mysko
Kacper Jah'El
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