
O ColorMunki Smile™ é o modo supreendentemente simples para fotógrafos amadores, 
fãs do desenho digital e usuários de videojogos garantirem que as cores que veem na tela 
estejam exatas e fiquem iguais em todos os lugares em que compartilhem suas imagens.

Calibre. Compartilhe. Smile!

Antes Depois

Agora compatível com 
calibração de Telas de 
Dispositivos Móveis com 
o aplicativo ColorTRUE.
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Os monitores de vídeo não são perfeitos. Eles podem não exibir as cores dos seus arquivos digitais com 
exatidão, além de poderem variar e apresentar desvios cromáticos com o tempo. O ColorMunki Smile é uma 
solução simples, de nível introdutório, para calibração da tela do seu computador de modo a assegurar que 
ela esteja sempre mostrando cores corretas. O ColorMunki Smile vem com um dispositivo de medição e um 
aplicativo informático super fácil de usar. O processo é simples: Os resultados são surpreendentes. 

Não está na hora de parar de conjecturar se a imagem que você vê no seu monitor tem realmente as 
cores corretas? 
Comece a ter certeza disso com o ColorMunki Smile!

CALIBRAÇÃO DE MONITORES SURPREENDENTEMENTE SIMPLES

COLORMUNKI SMILE 

Pare de adivinhar: 
as cores não estão certas?

Saiba que: 
os resultados são surpreendentes!

Calibre as cores: 
o processo é simples.

O que você obterá

• Colorímetro de precisão ColorMunki Smile™ para medição das cores na tela.
• Aplicativo com a nossa interface muito fácil de usar e guiada por assistente. 
• Guia de Início Rápido

MAIS INFORMAÇÕES EM
COLORMUNKISMILE.COM

Simplesmente. 
Surpreendente.

O ColorTRUE é o único aplicativo de calibração para dispositivos móveis que proporciona ferramentas 
ímpares de cor para garantir que suas imagens sejam exibidas com cores uniformemente exatas. Use o 
ColorMunki Smile para calibrar seus dispositivos móveis com o sistema operacional iOS.  
Mais informações em xritephoto.com/ColorTRUE

GRÁTIS APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS


