
Obter consistência de cor para comunicações 
complexas entre mídias nunca foi tão fácil 

Com as campanhas de comunicações complexas entre 
mídias, a criação de perfil exata é essencial para administrar as 
expectativas dos clientes em toda a cadeia de suprimento de cor. 
Com a próxima geração das soluções i1Pro 2, os profissionais 
de pré-impressão e pré-mídia podem criar perfis que apresentam 
a melhor cor em monitores, scanners, projetores, impressoras 
ou ferramentas on-line de envio da Web para impressora.

As NOVAS soluções i1Pro 2:

•  Fornecem feedback do usuário em tempo real para 
garantir uma medição precisa

•  Incluem ferramentas de autosseleção que ajustam 
e corrigem pequenas mudanças

•  Apresentam um software profissional de gerenciamento 
de cores para o máximo de precisão de cor

•  Proporcionam maior qualidade de cor e estabilidade 
do processo para as tecnologias de impressão digital 
e convencional.

Leve os departamentos de 
pré‑impressão e pré‑mídia para 
o próximo nível com maior precisão.

Facilidade de uso
Os novos LED de status e guias de digitalização, com o software 
integrado de autoverificação, tornam ainda mais fácil para os 
profissionais de pré-mídia criar e manter perfis.

Relatório de dados
A análise de garantia de qualidade permite a medição exata 
e o rastreamento da prova até imprimir ou saída eletrônica 
e relatórios sobre o comportamento do monitor e impressora 
ao longo do tempo.

Ajuste de variações no papel
Quando branqueadores ópticos são adicionados a uma imagem 
mais clara, eles criam vários resultados da medição. Um suporte 
mais amplo de condições de medição permite que você trabalhe 
com os padrões ISO de hoje com confiança.

Otimizar arquivos CMYK com Device Link 
Com a criação de perfis do Device Link, você pode otimizar 
arquivos CMYK em vários dispositivos, preservando o canal preto 
e as tintas. Quando for a hora de reutilizar múltiplos arquivos 
CMYK, o Device Link garante a cor ideal de forma confiável.

Suporte para padrões ISO
Garantir a conformidade com os padrões da indústria 
é absolutamente fundamental para o gerenciamento de 
cores precisas. O i1Pro 2 é compatível com ISO, incluindo 
a conformidade com todos os padrões M. Para obter mais 
informações sobre os padrões M e como eles afetam as 
decisões de cor, acesse xrite.com/m-standards para baixar 
o documento O Fator M…O que isso significa?.

A criação de perfis do Device Link atinge o melhor nível 
de correspondência de cores entre dois dispositivos.
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xrite.com/i1publish-Pro-2-upgrade

 Você sabia… Quantos mais perfis você cria, 
mais dados você tem e mais preciso e ajustado será 
seu fluxo de trabalho da cor.

http://www.xrite.com/m-standards
http://www.xrite.com/documents/literature/en/L7-510_M_Factor_EN.pdf
http://www.xrite.com/i1publish-Pro-2-upgrade


VISÃO GERAL DAS SOLUÇÕES i1

i1Display Pro i1Basic Pro 2 i1Photo Pro 2 i1Publish Pro 2 Atualização do i1Publish

Hardware

Colorímetro i1Display Pro P

Espectrofotômetro i1Pro 2 P P P

i1iO (Tabela de automação opcional) P P P

Criação de perfil para:

Câmeras P P P

Telas P P P P P

Projetores P P P P P

Scanners P P P P P

Impressoras de foto RGB P P P

CMYK + Impressoras P P

Recursos

Exibir rastreamento de desempenho P P P P P

Imprimir QA de Padrões da Indústria P P P P

Gerenciador de cor PANTONE™ P P P P

Criação de perfil do Device Link (i1Pro 2 apenas) P P

Metas físicas

ColorChecker Classic (mini) P P P

ColorChecker Proof P P P

i1iO: Amplie o poder do seu 
i1Pro 2 com automação

O i1iO adiciona recursos de leitura 
automatizada de gráfico de teste sem 
fio para substratos com até 10 mm de 
espessura, desde material de polietileno 
até cerâmica e têxteis. Basta conectar 
o i1Pro 2, alinhar o gráfico de cores 
e a tabela de digitalização faz o resto.

Consistência e produtividade com automação

i1iSis 2: Economize tempo e 
trabalho em ambientes de produção

Em ambientes de produção, medir gráficos 
de teste de cores para assegurar que os 
perfis de gerenciamento de cores estão 
atualizados pode ser trabalhoso e demorado. O leitor gráfico 
automatizado i1iSis 2 estabelece um novo padrão para velocidade, 
precisão e manipulação. Disponível nas versões Padrão (A4/Carta) 
e XL (A3/Tablóide), ele lê milhares de amostras em menos de 
10 minutos, garantindo as medições e os perfis mais precisos.
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Entenda se suas condições de 
visualização estão corretas

Com o INDICADOR DE ILUMINAÇÃO  PANTONE, 
duas amostras sensíveis à luz reagem à sua 
iluminação de visualização. Sob iluminação 
 adequada, as duas amostras parecem corres-
ponder. Se a luz não estiver na faixa adequada, 
as duas amostras parecerão diferentes.  
Evite erros, garantindo que os clientes vêem 
seus trabalhos na iluminação adequada.
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