
Handleiding voor kleurkwaliteit
Gebruik de instellingen in het menu Kwaliteit om de kwaliteit van de afgedrukte uitvoer aan te passen.

Menu Kwaliteit
Gebruik Voor

Afdrukmodus
Zwart-wit
Kleur

Opgeven of beelden in kleur moeten worden afgedrukt.

Opmerking: "Kleur" is de standaardinstelling.

Afdrukresolutie
4800 CQ
1200 dpi

De uitvoerresolutie opgeven in dpi (dots per inch) of kleurkwaliteit (CQ).

Opmerking: 4800 CQ is de standaardinstelling.

Tonerintensiteit
1 tot 5

De intensiteit van de gedrukte uitvoer bepalen.

Opmerking: 4 is de standaardinstelling.

Raster
Normaal
detail

Schakel rasterschermen met een hogere frequentie in.

Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.

Kleur besparen
Uit
Aan

Beperk de hoeveelheid toner voor het afdrukken van illustraties en afbeeldingen, maar niet voor
tekst.

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

RGB-helderheid
‑6 tot 6

De RGB-helderheid van de uitvoer aanpassen.

Opmerkingen:

• 0 is de standaardinstelling.

• Deze instelling heeft geen invloed op CMYK-kleuren.

RGB-contrast
0 tot 5

Het RGB-contrast van de uitvoer aanpassen.

Opmerkingen:

• 0 is de standaardinstelling.

• Deze instelling heeft geen invloed op CMYK-kleuren.

RGB-verzadiging
0 tot 5

De RGB-verzadiging in gekleurde uitvoer aanpassen.

Opmerkingen:

• 0 is de standaardinstelling.

• Deze instelling heeft geen invloed op CMYK-kleuren.

* Deze instelling is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.
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Gebruik Voor

Geavanceerde beeldverwerking
Kleurbalans
Kleurcorrectie
Kleur aanpassen
Kleurvoorbeelden*
Steunkleurvervanging*
RGB-vervanging*

De kleuren van afbeeldingen of tekst in de afdrukken aanpassen.

• Kleurbalans: hiermee kan de kleur worden aangepast door de hoeveelheid toner voor elke
kleur te verhogen of te verlagen.

• Kleurcorrectie: hiermee kan de kleur worden aangepast door de kleurtabelselecties te
wijzigen. Deze kleurtabellen kunnen handmatig of als een groep worden geselecteerd.

• Kleuraanpassing: hiermee start u een kleurkalibratie en staat u de printer toe om kleurva-
riaties aan te passen tijdens het afdrukken.

• Kleurvoorbeelden: hiermee worden standaard- of gedetailleerde voorbeeldpagina's
afgedrukt voor alle RGB- en CMYK-kleurconversietabellen die in de printer worden gebruikt.

• Steunkleurvervanging: hiermee kunt u specifieke CMYK-waarden toewijzen aan twintig
benoemde steunkleuren.

• RGB-vervanging: hiermee kunt u maximaal twintig RGB-kleurwaarden aanpassen. Voor deze
functie is de selectie van de kleurentabel Display: zuiver zwart vereist.

* Deze instelling is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.

veelgestelde vragen over afdrukken in kleur
Wat zijn RGB-kleuren?

Het RGB-kleurenschema beschrijft kleuren door de hoeveelheid rood, groen of blauw aan te geven die nodig is om
een bepaalde kleur te creëren. Rood, groen en blauw licht kan worden gemengd in verschillende samenstellingen
om vele in de natuur voorkomende kleuren te reproduceren. Computerschermen, scanners en digitale camera's
maken gebruik van deze methode om kleuren weer te geven.

Wat zijn CMYK-kleuren?

Met het CMYK-kleurensysteem worden kleuren beschreven aan de hand van de hoeveelheid cyaan, magenta, geel
en zwart die nodig is om een bepaalde kleur te verkrijgen. Cyaan, magenta, gele en zwarte inkt of toner kan worden
afgedrukt in verschillende hoeveelheden om diverse waarneembare kleuren creëren. Drukpersen, inkjetprinters en
kleurenlaserprinters stellen kleuren volgens deze methode samen.

Hoe wordt kleur bepaald in een af te drukken document?

Er worden softwareprogramma's gebruikt om de documentkleur te specificeren en te wijzigen aan de hand van RGB-
of CMYK-kleurcombinaties. Raadpleeg voor meer informatie de Help-onderwerpen bij uw software.

Hoe weet de printer welke kleur moet worden afgedrukt?

Wanneer u een document afdrukt, wordt informatie over het type en de kleur van ieder object naar de printer
verzonden en via kleurconversietabellen verwerkt. Kleur wordt vertaald naar de juiste benodigde hoeveelheden
cyaan, magenta, gele en zwarte toner voor het produceren van de kleur die u wenst. De objectinformatie bepaalt de
toepassing van kleurconversietabellen. Het is bijvoorbeeld mogelijk een bepaald type kleurenconversietabel toe te
passen op tekst en tegelijkertijd een andere kleurenconversietabel op foto's.

Wat is aangepaste kleurcorrectie?

Is de aangepaste kleurcorrectie ingeschakeld, dan gebruikt de printer door de gebruiker geselecteerde
kleurconversietabellen voor het verwerken van objecten. Instellingen voor aangepaste kleurcorrectie zijn specifiek
voor het type object dat wordt afgedrukt (tekst, afbeeldingen of beelden). Het is ook specifiek voor hoe de kleur van
het object is gespecificeerd in het softwareprogramma (RGB- of CMYK-combinaties). Zie “De kleuren in afdrukken
wijzigen” op pagina 3 om handmatig een andere kleurconversietabel toe te passen.

Als het softwareprogramma kleuren niet specificeert met RGB- of CMYK-combinaties, is handmatige kleurcorrectie
niet zinvol. Het is ook niet effectief als het softwareprogramma of het besturingssysteem van de computer de kleuren
aanpast. In de meeste gevallen worden gewenste kleuren voor de documenten gegenereerd door de kleurcorrectie
op Auto in te stellen.

Handleiding voor kleurkwaliteit
Pagina 2 van 3



Hoe kan een specifieke kleur worden verkregen (bijvoorbeeld voor een bedrijfslogo)?

In het printermenu Kwaliteit zijn negen sets met kleurvoorbeelden beschikbaar. Deze sets zijn ook beschikbaar op
de pagina met kleurvoorbeelden van de Embedded Web Server. Als u een willekeurige voorbeeldset selecteert,
worden meerdere pagina's met honderden gekleurde blokjes afgedrukt. Elk blokje bevat een CMYK- of RGB-
combinatie, afhankelijk van de gekozen tabel. De weergegeven kleur van ieder blokje is het resultaat van de CMYK-
of RGB-combinatie die via de kleurconversietabel voor de gewenste kleur wordt gebruikt.

U kunt kleurvoorbeelden bekijken en zo bepalen welk kleurenblokje het meest op de afgestemde kleur lijkt. Aan de
hand van de kleurencombinatie die bij het blokje wordt vermeld, kunt u de kleur van het object in een
softwareprogramma aanpassen. Raadpleeg voor meer informatie de Help-onderwerpen bij uw software. Handmatige
kleurcorrectie kan nodig zijn om de geselecteerde kleurconversietabel voor het specifieke object in te stellen.

Welke set met kleurvoorbeelden de gebruiker gebruikt om een bepaald kleurovereenkomstprobleem op te lossen is
afhankelijk van:

• De kleurcorrectie-instelling (auto, uit of handmatig)

• Het soort object dat wordt afgedrukt (tekst, afbeeldingen of beelden)

• Hoe de kleur van het object is gespecificeerd in het softwareprogramma (RGB- of CMYK-combinaties)

Als het softwareprogramma kleuren niet specificeert met RGB- of CMYK-combinaties, zijn de pagina's met
kleurvoorbeelden niet nuttig. Bovendien stellen sommige softwareprogramma's de RGB- of CMYK-combinaties die
worden gespecificeerd in het programma bij door middel van kleurbeheer. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat
de afgedrukte kleur niet helemaal overeenkomt met de kleur op de pagina's met kleurvoorbeelden.

De kleuren in afdrukken wijzigen
1 Ga vanaf het beginscherm naar Instellingen > Afdruk > kwaliteit > Geavanceerde beeldverwerking > Kleurcorrectie

> Handmatig.

2 Selecteer Kleurcorrectie voor inhoud in het menu Geavanceerde beeldverwerking.

3 Kies de juiste instelling voor kleurconversie.

Objecttype Kleurconversietabellen

RGB-kleurbeeld

RGB-tekst

RGB-illustraties

• Levendig: geeft helderdere kleuren met een hogere verzadiging en kan worden toegepast op alle
binnenkomende kleurformaten.

• sRGB Display: geeft kleuren die de kleuruitvoer van een computerscherm benaderen. Het gebruik
van zwarte toner wordt geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto's.

• Display - zuiver zwart: geeft kleuren die de kleuruitvoer van een computerscherm benaderen. In deze
instelling wordt alleen zwarte toner gebuikt voor het maken van alle gradaties van grijstinten.

• sRGB Vivid: biedt een hogere kleurverzadiging voor kleurverzadiging van sRGB Display. Het gebruik
van zwarte toner wordt geoptimaliseerd voor het afdrukken van zakelijke afbeeldingen.

• Uit

CMYK-kleurbeeld

CMYK-tekst

CMYK-afbeeldingen

• US CMYK: hiermee wordt kleurcorrectie toegepast om SWOP-kleuruitvoer (Specifications for Web
Offset Publishing) te benaderen.

• Euro CMYK: er wordt kleurcorrectie toegepast om de EuroScale-kleuruitvoer te benaderen.

• Vivid CMYK: verhoogt de kleurverzadiging van de kleurcorrectie-instelling US CMYK.

• Uit
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