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a software pro aplikaci práce 
s variabilními daty. Zařízení 
MGI JETvarnish 3D Web nabí-
zí personalizaci etiket i dalších 
zpracovávaných produktů.

Ocenění a instalace 
Vzhledem k pokročilému kon-
strukčnímu i technologickému 
řešení systému MGI JETvar-
nish 3D Web je pochopitelné, 
že si jeho výrobce od premiéry 
stroje odnesl již řadu oceně-
ní. Nejnověji obdržel při pří-
ležitosti veletrhu Labelexpo 
Americas (25.–27. září 2018) 
v soutěži Label Industry Glo-
bal Awards ocenění v kategorii 
Innovation Award.

Z nejnovějších instalací zaří-
zení MGI JETvarnish 3D Web 
výrobce uvádí společnost Azi-
mutprint z Jaroslavli v Rusku 
a také izraelského etiketového 
specialistu, firmu Peerprint, kte-
rá sídlí na předměstí Tel Avivu. 
Peerprint se zaměřuje na vinař-
ské etikety. Tiskne je ofsetem 
technologií H-UV na stroji 
Komori ve formátu B2 a digitál-
ně na dvou roll-to- roll tiskových 
strojích HP Indigo 6800. MGI 
JETvarnish 3D Web byl v tiskár-
ně Peerprint nainstalován v září 
2018. V Izraeli působí okolo 250 
výrobců vína, kteří se i pomo-
cí špičkových etiket zabydlují 
na světovém trhu.
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tí, jak zušlechtit luxusní etike-
ty, resp. obaly. Je-li zpracována 
jednodušší zakázka, lze sta-
nici uvést do režimu by-pass. 
Je nutné zdůraznit, že všechny 
uváděné technologické operace 
se provádějí digitálně, odpadá 
tedy použití tradičních postu-
pů, což má také vliv na praktic-
ky nulovou makulaturu a také 
na nulový přípravný čas.

Další technologickou částí 
konfigurace je stanice pro semi-
rotační vysekávání. Její součástí 
je též zařízení pro nařezání pro-
dukce do požadovaného tvaru, 
v případě etiket tedy do kotou-
čů pro aplikace na cílové zbo-
ží. Řezací zařízení má ve stan-
dardu dva nože, ale jejich počet 
může být až deset. Součástí 
roll-to-roll technologie je samo-
zřejmě též odvíjecí a navíjecí 
zařízení. Výrobce v opci nabí-
zí také koronovací modul, jenž 
zajišťuje optimální přilnutí laku 
na nejrůznější typy substrátů. 
Co je však nejdůležitější, součás-
tí kompletního nadstandardní-
ho řešení je i pracovní stanice 

V  dnešním testu se budeme věnovat nové-
mu grafickému monitoru s hardwarovou 
kalibrací, který společnost EIZO uvedla 

na trh začátkem roku. Jedná se o monitor řady 
ColorEdge s označením CG279X.

EIZO CG279X
Jak již označení napovídá, jedná se o 27palcový 
monitor, jehož nativní rozlišení je 2 560 × 1 440 
obrazových bodů. LCD panel s LED podsvícením 
nabízí široký rozsah barev, který pokrývá 99 % 
barevného prostoru Adobe RGB. Samozřejmostí 
u této řady je vestavěný měřicí senzor pro přes-
nou kalibraci monitoru. Video signál k němu při-
pojíte pomocí následujících vstupů: DisplayPort, 
DVI-D, HDMI a také nově USB-C.

Monitor má tenčí rámeček než předchozí 
model, na zadní straně je praktické držátko pro 
jednoduché přenášení monitoru a je vybaven 
kryty, které omezují dopad okolního osvětlení 
na panel monitoru. Nejvíce oceníte matný antire-
flexní povrch displeje, ve kterém se neodráží nic 
z okolí monitoru. Monitor se ovládá pomocí stan-
dardně umístěných podsvícených tlačítek, které 
se automaticky spustí ve chvíli, kdy zmáčkne-
te, kterékoliv z nich. Novinkou jsou dvě uživatel-
ská tlačítka, kterým lze přiřadit libovolnou volbu 
nastavení.

Nový monitor EIZO CG279X  
ve spojení s novým ColorNaviga-
torem 7 v našem testu prokázal, 
že dokáže zobrazit přesnou barev-
nost vašich fotografií i PDF dat 
určených pro tisk.

TEST GRAFICKÉHO  MONITORU:

EIZO CG279X ColorEdge v našem testu
Kvalitní monitor je důležitou a nenahraditelnou součástí při práci s barevností grafických dat nebo při práci  
na video projektech.

↑ Námi doporučené nastavení monitoru pomocí ColorNavigatoru 7 pro simulaci tiskové reference 
FOGRA 51, vycházející z praktických zkoušek v rámci testu monitoru EIZO CG279X.

Na trhu sílí trend digitálního 
tisku etiket z role na roli. Záro-
veň ovšem posiluje poptávka 
po etiketách ve špičkové kvali-
tě, které dokreslují a charakte-
rizují příslušné zboží. Etikety 
vyšší kvality vyžadují zušlech-
tění a samozřejmě také špič-
kové dokončující zpracování. 
V roll-to-roll procesu výroby 
etiket k tomu Konica Minolta 
nabízí zařízení MGI JET varnish 
3D Web, které je kompatibilní 
s většinou roll-to-roll tiskových 
technologií, s úzkoformátovými 
kotoučovými digitálními tisko-
vými stroji a také s tradičními 
ofsetovými nebo flexotiskový-
mi úzkoformátovými rotačka-
mi. V případě ofsetu kompati-

VÝROBA A ZUŠLECHTĚNÍ ETIKET:

MGI JETvarnish 3D Web
Výroba špičkových etiket nekončí tiskem. Širokou škálu možností v zušlechtění a dokončujícím zpracování  
nabízí zařízení MGI JETvarnish 3D Web. 

↑ MGI JETvarnish 3D Web – profesionální řešení pro tisk etiket.

MGI JETvarnish 3D 
Web slouží k in-line 
digitálnímu zušlechtě-
ní a finishingu etiket 
z role na roli.

bilita platí pro ofset s vlhčením, 
bezvodý ofset i UV ofsetový 
tisk. Od ledna 2014, kdy spo-
lečnost Konica Minolta vstou-
pila kapitálově do MGI Digital 
Technology, dochází postupně 
k synergickému efektu propoje-
ní obou značek. 

Digitální zušlechtění  
a dokončování
Společnost MGI představila 
zařízení MGI JETvarnish 3D 
Web poprvé na veletrhu dru-
pa 2016 a prezentovala je též 
na veletrhu Labelexpo Europe 
2017. Technické parametry zaří-
zení prozrazují, že trh zde má co 
do činění se špičkovou techno-
logií. MGI JETvarnish 3D Web 

nabízí v závislosti na charakte-
ru zakázky rychlost zpracová-
ní pásu až 42 m/min. Podporu-
je práci s rolemi v šířce od 100 
do 420 mm. Maximální šířka 
finishingových aplikací dosahu-
je 405 mm. Zařízení je schopno 
zpracovávat celou škálu materi-
álů o tloušťce od 50 do 400 mik-
ronů. Zušlechťovat lze široké 
spektrum materiálů: bezdře-
vé i natírané ofsetové papí-
ry, termomateriály, metalic-
ké substráty, tmavé adhezivní 
a speciální papíry, dále smršťo-
vaci fólie PVC a PETG, karto-
ny a lehké lepenky, samolepicí 
etikety, bílé nebo transparent-
ní syntetické materiály, jako je 
PP, PE, POPP a PET.

Špičkový charakter linky 
MGI JETvarnish 3D Web doklá-
dá výčet technologií, které 
může provozovatel stroje in-li-
ne aplikovat. Součástí konfigu-
race je integrovaná UV flexo-
tisková jednotka, která slouží 
k nanášení UV ochranného 
laku nebo primeru. Součástí 
jednotky je UV sušení. Jednot-
ka pro UV parciální lakování 
je vybavena inkjetovou tech-
nologií MGI. Lakovat lze v 2D 
ploše, ale čím dál víc je žádané 
i vytváření 3D efektů. Také 
tato jednotka je vybavena UV 
sušením a chlazením. Další sta-
nice slouží k aplikaci horké raž-
by s fólií na předtištěnou roli. 
Jednotka nabízí řadu možnos-

VIDEO REŽIM VOLBA CÍLOVÝCH PARAMETRŮ MONITORU

KALIBRACE MONITORU DLE NASTAVENÝCH 
OBRAZOVÝCH PARAMETRŮ MONITORU

KROK 1 KROK 2

KROK 3

Video režim „ADV“ = 
„Pokročilý“ 

vlastní nastavení cílových 
parametrů pro: 

Tisk FOGRA 51
Jas: 90 cd/m2

Bílý bod: 5 500K
Gama: 1.8
Priorita: Vyvážení šedé
Gamut: Nativní

Video režimy
Monitor nabízí výběr z mnoha video režimů, 
najdete zde přednastavení Adobe RGB, sRGB 
pro práci s fotografií a grafikou. Také jsou zde 
režimy pro zpracování videa, kdy jsou k dispozi-
ci předvolby pro barevné prostory DCI P3, Rec. 
709 a Rec. 2020. Přepínání je možné buď z panelu 
monitoru, nebo pomocí programu ColorNaviga-
tor, o němž bude ještě řeč.

Kalibrační senzor
Monitor EIZO CG279X je vybaven přesným 
měřicím senzorem pro kalibraci, která může být 
zcela automatizována. Můžete monitor nastavit 
tak, že se automaticky spustí kalibrace v daný 
časový interval nebo podle počtu provozních 
hodin.

ColorNavigator 7
To, co odlišuje monitory EIZO od konkurence, 
je program ColorNavigator. Na konci minulé-
ho roku byla uvolněna verze ColorNavigatoru 7. 
Tento program v sobě spojuje funkčnost Color-
Navigatoru 6 a ColorNavigatoru NX. V Color-
Navigatoru 7 tak nyní najdete nejen funkce 
pro kalibraci a přesné nastavení požadované 
barevnosti, ale můžete zde i jednotně spravovat 
a nastavovat monitory z pohledu administrace. 

ColorNavigator 7 nabízí standardní video 
režimy přímo v nastavení monitoru, jež jednodu-
še zvolíte a můžete začít pracovat, nebo můžete 
využít pokročilé možnosti konfigurace vlastních 
video režimů, které využijete hlavně při simulaci 
konkrétních tiskových referencí. Velkou výho-
dou je, že nyní stačí pustit jeden kalibrační pro-
ces a v rámci této kalibrace dojde k nakalibrování 
všech video režimů. Není tedy již potřeba každý 
video režim kalibraovat zvlášť. Mnozí jistě ocení 
i lokalizaci programu ColorNavigator 7 do čes-
kého jazyka. Pokud chcete na monitoru EIZO 
CG279X simulovat ofsetový nebo digitální tisk 

podle reference FOGRA 51, popřípadě FOGRA 39, 
stačí nastavit jeden z video režimů na tuto simu-
laci. Po nakalibrování máte možnost ověřit přes-
nost vizualizace zvolené reference stejným způ-
sobem, jako byste ověřovali kvalitu a přesnost 
certifikovaného nátisku. Zvolíte jen požadovanou 
referenci, grafický program Adobe Photoshop 
nebo Acrobat, a dále postupujete podle jednodu-
chého návodu, který vás provede krok za krokem 
celým procesem verifikace. V našem testu jsme 
se hodně zaměřili na kvalitu simulace tiskových 
referencí. Při standardní kalibraci jsme bez nut-
nosti zvláštního dolaďování barevnosti monitoru 
dosáhli precizní shody jak vizuální, tak i číselné, 
kdy výsledky validace zcela splnily požadované 
parametry a odchylky.

Hodnocení
Nejvíce se nám při testu líbil precizní obraz, kte-
rý je díky IPS obrazovce ze všech standardních 
úhlů pohledu stejný. Dále nás zaujalo jednodu-
ché nastavení barevného rozsahu a jeho auto-
matizovaná kalibrace, kterou stačí jen nasta-
vit a o vše další se postará ColorNavigátor 7 
ve spolupráci s vestavěným měřicím senzorem. 
Díky matné antireflexní obrazovce se v obraze 
neodráží nic z okolí monitoru. Široký barevný 
gamut umožní přesně vizualizovat jak fotogra-
fie v Adobe RGB barevném prostoru, tak i uká-
že finální barevnost CMYKových tiskových dat 
podle zvolené tiskové  reference. 
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