
I se správným vybavením bývá sladění barev 
před tiskem náročné: zahrnuje nastavení moni-
toru, programu pro zpracování fotografií a sa-
motné tiskárny. K přesnému výtisku tak obvykle 
vede zdlouhavá cesta. Program Quick Color 
Match tento proces zjednodušuje, neboť se sám 
postará o nejlepší nastavení monitoru, softwaru 
pro zpracování fotografií i tiskárny. Uživatel se 
může soustředit na editaci obrazových souborů 
a pak je rychle a bez komplikací vytisknout. 

Drag & Drop
Software Quick Color Match na kompatibilním 
monitoru ColorEdge automaticky nastaví bílý bod 
odpovídající charakteru okolního osvětlení, jas, 
gradaci obrazu (gama koeficient) a barevný pro-
stor (Adobe RGB). Na základě těchto nastavení 
pak program vytvoří barevný ICC profil monitoru 
a dle typu tiskárny a použitého papíru automa-
ticky nastaví Správu barev (ColorManagement) 
pro tisk. Přetažením fotografie do okna Quick 
Color Match se snímek automaticky otevře a zob-

razí v programu Adobe Photoshop spolu s přísluš-
ným pluginem tiskových periferií značky Epson 
nebo Canon (řada kompatibilních typů vyšší ka-
tegorie je na www.eizo.cz). Tisková úloha je op-
timalizována pro danou tiskárnu, a to s náležitě 
nastavenými parametry pro Správu barev tisku 
a vybraný papír dle doporučení společnosti EIZO. 

Zjednodušený tisk fotografií
Ani ten nejlepší počítačový hardware nemůže re-
produkovat správné barvy, pokud není sladěno 
nastavení hardwaru a softwaru. Řetězec začíná 
nastavením monitoru, pokračuje přes nastavení 
softwaru pro zpracování fotografií a končí nasta-
vením tiskárny. Jediná chybně nastavená položka 
může přivodit zřetelnou odchylku podoby výtisku 
od zobrazení na monitoru. 
Software Quick Color Match prostřednictvím zá-
suvného modulu Canon Print Studio Pro nebo 
Epson Print Layout automaticky vybere tiskový 
profil společně s nastavením barev a parame-
trů obrazovkových korektur doporučených spo-

Quick Color Match

Firma EIZO na přelomu září a října představila nový software 
Quick Color Match – program vznikl díky premiérové spolupráci  
EIZO se společnostmi Adobe, Canon a Epson. Zkušenosti a znalosti 
předních značek tvůrčího odvětví vedly k vytvoření ideálního 
softwarového nástroje pro sladění barev při tiskovém procesu.
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lečností EIZO. Uživatel pouze zadá velikost, typ 
a kvalitu papíru a ihned může tisknout fotografie 
bez nutnosti procházet a nastavovat množství pa-
rametrů a voleb v řadě různých oken.
 
Kompatibilita
Software Quick Color Match je kompatibilní s vět-
šinou monitorů EIZO ColorEdge včetně nejnověj-
ších modelů. Jejich uživatelé právě získávají nové 
možnosti kompletní a spolehlivé správy barev, 
které využijí při své tvůrčí fotografické činnosti. 
Program Quick Color Match je odpovědí na slo-
žitost cesty od obrazu na monitoru k výtisku 
a ocení jej všichni, kdo požadují přesné podání ba-
rev a zjednodušení jejich správy. 

Dostupnost
Program Quick Color Match je nyní k dispozici 
bezplatně ke stažení. Podrobnosti o kompatibil-
ním hardwaru a softwaru naleznete na webových 
stránkách EIZO www.eizo.cz.

v.  kolenský

 Přehledná a intuitivní struktura jednotlivých 
menu předvoleb a aktualizace nastavení monitoru 
v programu Quick Color Match. V nabídce nechybí 
ani možnost manuálního nastavení parametrů.

 Možnost předvolby papíru pro zvolený 
obrázek v programu Adobe Photoshop CC.

 Prostředí aplikace Print Studio Pro firmy Canon.


