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 TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Software Quick Color Match pro správu barev     
je kompatibilní s papíry  ILFORD 

 

Nová aktualizace programu Quick Color Match 

přináší kompatibilitu s nejoblíbenějšími 

fotografickými papíry ILFORD. Nástroj Quick 

Color Match představený na veletrhu Photokina 

2016 zásadně zjednodušuje komplexní správu 

barev při používání domácí inkoustové tiskárny. 

Potřebná nastavení monitoru, softwaru a tiskárny se v programu 

Quick Color Match provádí jednoduše pomocí myši. Pro rychlé     

a snadné sladění barev na monitoru a na výtisku.  

Na vývoji programu spolupracovaly firmy EIZO, Adobe, Canon a Epson. 

Z know-how těchto předních společností vznikl jednoduše a rychle 

použitelný software, jenž významně usnadňuje sladění barev v tiskovém 

procesu.  

 

Kompatibilita s nejoblíbenějšími 

papíry ILFORD 

Nová aktualizace programu Quick 

Color Match přináší kompatibilitu 

s následujícími papíry ILFORD: 

• ILFORD Gold Fibre Silk 

• ILFORD Gold Fibre Gloss 

• ILFORD Smooth Cotton Rag 

• ILFORD Textured Cotton Rag 

• ILFORD Smooth Pearl 

• ILFORD Smooth Gloss 

 

Sladění barev na monitoru a na výtisku 

V programu Quick Color Match stačí uživateli pouze zvolit tiskárnu         

a použitý papír. Software provede potřebná nastavení správy barev, 

čímž umožní rychlé a jednoduché sladění výtisku s obrazem na monitoru 

prostřednictvím několika kliknutí myši. 

 

Dostupnost 

Quick Color Match je od 15.2.2018 nabízen k bezplatnému stažení. Informace 

o hardwarové a softwarové kompatibilitě naleznete na globálních webových 

stránkách EIZO: www.eizoglobal.com/i/download/qcm  
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O společnosti EIZO 

Slovo EIZO znamenající v japonštině „obraz“ se stalo názvem společnosti 

zabývající se vývojem a výrobou špičkových zobrazovacích řešení. EIZO 

spojuje hardwarové a softwarové technologie s konzultantstvím, 

webhostingem a dalšími službami, aby napomohlo zákazníkům z oblasti 

obchodu, grafiky, počítačových her, lékařství, námořnictví, řízení letového 

provozu a dalších odvětví k pohodlnější, efektivnější a kreativnější práci. 

Vedení společnosti EIZO sídlí v japonském Hakusanu, ale výzkumné, 

vývojové a výrobní kapacity se kromě Japonska nacházejí i v Číně, Německu 

a Spojených státech. Obchodní zastoupení pak působí ve více než 80 zemích.  


