
Ghid pentru calitatea culorilor
Ghidul pentru calitatea culorilor vă ajută să înţelegeţi modul în care se pot folosi operaţiile disponibile pe imprimantă
pentru a regla şi particulariza imprimarea în culori.

Meniul Calitate

Utilizaţi To (Pentru)

Print Mode (Mod de tipărire)

Culoare

Black Only (Numai negru)

Specifică dacă imaginile sunt imprimate alb-negru sau color.

Note:

• Setarea prestabilită din fabrică este Color.

• Driverul imprimantei poate să ignore această setare.

Color Correction (Corectare
culori)

Auto (Automat)

Dezactivat

Manual

Ajustează culorile imprimate în pagină.

Note:

• Automat este setarea implicită din fabrică. Aceasta aplică diferite tabele pentru conversia
culorilor pentru fiecare obiect de pe pagina imprimată.

• Setarea Off (Dezactivat) dezactivează corecţia culorilor.

• Setarea Manual permite personalizarea tabelelor de culori folosind setările disponibile din
meniul Manual Color (Culoare manuală).

• Din cauza diferenţelor de sintetizare a culorilor pe cale aditivă şi substractivă, anumite
culori afişate pe monitoare nu pot fi reproduse pe pagina tipărită.

Rezoluţie de tipărire
1200 dpi

4800 CQ

Specifică rezoluţia de imprimare în puncte per inch sau în calitatea culorii (CQ).

Notă: Setarea implicită din fabrică este 4800 CQ.

Toner Darkness (Luminozitate
toner)

1–5

Măreşte sau reduce luminozitatea materialelor imprimate.

Note:

• Setarea implicită din fabrică este 4.

• Selectarea unei valori mai mici poate economisi toner.

Enhance Fine Lines (Întărire linii
subţiri)

Activat

Dezactivat

Activează un mod de imprimare preferabil pentru fişiere precum desene de arhitectură, hărţi,
scheme electrice şi scheme logice.

Note:

• Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

• Pentru a seta această opţiune folosind serverul Embedded Web Server, introduceţi adresa
IP a imprimantei în câmpul de adrese al browserului web.

• Opţiunea se poate seta din programul software.

Pentru utilizatorii de Windows:

Faceţi clic pe File (Fişier) > Print (Imprimare), apoi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi),
Preferences (Preferinţe), Options (Opţiuni) sau Setup (Configurare).

Pentru utilizatorii de Macintosh:

Alegeţi File (Fişier) >Print (Imprimare), apoi ajustaţi setările din caseta de dialog de
imprimare şi din meniurile pop-up.
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Utilizaţi To (Pentru)

Color Saver (Color economic)
Activat

Dezactivat

Reduce cantitatea de toner utilizată pentru elemente grafice şi imagini. Cantitatea de toner
utilizată pentru text nu este redusă.

Note:

• Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

• Setarea On (Activat) înlocuieşte setările pentru opţiunea Toner Darkness (Luminozitate
toner).

Luminozitate RGB

‑6...6

Ajustaţi materialele imprimate mărind sau micşorând luminozitatea. Puteţi să economisiţi toner
mărind luminozitatea materialelor imprimate.

Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.

RGB Contrast (Contrast RGB)
0–5

Reglaţi contrastul obiectelor imprimate.

Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.

RGB Saturation (Saturaţie RGB)

0–5

Reglează saturaţia culorilor imprimate.

Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.

Color Balance (Balanţă de
culori)

Cyan

‑5...5

Magenta

‑5...5

Galben

‑5...5

Negru

de la ‑5 la 5

Reset Defaults (Resetare
la valorile prestabilite)

Reglează culorile imprimate mărind sau micşorând cantitatea de toner utilizată pentru fiecare
culoare.

Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.

Color Samples (Mostre culori)
Afişaj sRGB

sRGB intens

Display - True Black (Afişaj
- Negru intens)

Intens

Off - RGB (Dezactivat -
RGB)

CMYK SUA

Euro CMYK (CMYK
Europa)

CMYK intens

CMYK închis

Imprimă pagini mostră pentru fiecare dintre tabelele de conversie RGB şi CMYK utilizate de
imprimantă.

Note:

• Selectarea unei setări determină imprimarea mostrei.

• Mostrele de culori sunt alcătuite dintr-o serie de casete colorate împreună cu combinaţia
RGB sau CMYK care creează culoarea observată. Aceste pagini vă pot ajuta să alegeţi
combinaţiile care vă ajută să obţineţi rezultatul de imprimare dorit.

• Pentru a accesa o listă completă de pagini cu mostre de culoare utilizând serverul
Embedded Web Server, introduceţi adresa IP a imprimantei din reţea în câmpul de adrese
al browserului web.
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Utilizaţi To (Pentru)

Manual Color (Culoare
manuală)

RGB Image (Imagine RGB)

RGB Text (Text RGB)

RGB Graphics (Grafică
RGB)

Particularizaţi conversia culorilor RGB.

Selectaţi din următoarele opţiuni:

Intens

Afişaj sRGB

Display - True Black (Afişaj - Negru intens)

sRGB intens

Dezactivat

Note:

• Afişaj sRGB este setarea prestabilită pentru imagini RGB. Aceasta aplică un tabel de
conversie a culorilor care încearcă să producă culori asemănătoare celor afişate pe
monitorul calculatorului.

• sRGB Vivid este setarea prestabilită pentru RGB Text (Text RGB) şi RGB Graphics
(Grafică RGB). Aceasta aplică un tabel de culori care măreşte saturaţia. Această setare
este preferată pentru grafice de afaceri şi text.

• Setarea Intens aplică un tabel de conversie a culorilor care produce culori mai luminoase şi
mai saturate.

• „Display-True Black” (Afişare - Negru real) aplică un tabel de conversie a culorilor care
foloseşte numai toner negru pentru tonurile neutre de gri.

• Setarea Dezactivat opreşte conversia culorilor.

Manual Color (Culoare
manuală) - continuare

CMYK Image (Imagine
CMYK)

CMYK Text (Text CMYK)

CMYK Graphics (Grafică
CMYK)

Particularizaţi conversia culorilor CMYK.

Selectaţi din următoarele opţiuni:

CMYK SUA

Euro CMYK (CMYK Europa)

CMYK intens

Dezactivat

Note:

• Setarea implicită din fabrică este US CMYK (CMYC SUA). Aceasta aplică un tabel de
conversie a culorilor care încearcă să producă rezultate care corespund culorilor SWOP.

• EuroCMYK este setarea internaţională prestabilită din fabrică. Aceasta aplică un tabel de
conversie a culorilor care încearcă să producă rezultate care corespund culorilor
Euroscale.

• Vivid CMYK (CMYK intens) măreşte saturaţia culorilor pentru tabelul de conversie a
culorilor US (SUA).

• Setarea Dezactivat opreşte conversia culorilor.

Spot Color Replacement
(Înlocuire culori rezultate la o
singură trecere)

Atribuiţi anumite valori CMYK culorilor rezultate la o singură trecere.

Notă: Acest meniu este disponibil numai de la serverul Embedded Web Server.

Color Adjust (Reglare culori) Iniţiază recalibrarea tabelelor de conversie a culorilor şi permite imprimantei să regleze variaţiile
de culoare.

Note:

• Reglarea culorii începe atunci când este selectat meniul. Mesajul Adjusting color (Se
ajustează culoarea) este afişat pe ecran până la încheierea procesului.

• Variaţiile de culoare la afişare apar uneori din cauza variaţiei condiţiilor precum tempe-
ratura şi umiditatea din cameră. Are loc reglarea culorilor pe bază de algoritmi. În cadrul
procesului, este recalibrată şi alinierea culorilor.

Ghid pentru calitatea culorilor
Pagina 3 din 5



Întrebări frecvente despre tipărirea color
Ce este culoarea RGB?

Luminile roşie, verde şi albastră pot fi combinate în diverse proporţii pentru a crea o gamă largă de culori pe care le
putem observa în natură. De exemplu, roşul şi verdele pot fi combinate pentru a crea culoarea galben. Televizoarele
şi monitoarele computerelor creează culorile în acest mod. Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor
prin cantitatea de roşu, verde sau albastru necesară pentru a produce o anumită culoare.

Ce este culoarea CMYK?

Cernelurile sau tonerele cyan, magenta, galbene şi negre pot fi imprimate în diverse cantităţi, pentru a produce o
gamă largă de culori observate în natură. De exemplu, cyan şi galben pot fi combinate pentru a crea verdele. Presele
de tipărit, imprimantele cu jet de cerneală şi imprimantele cu laser color creează culorile în acest mod. Culoarea
CMYK este o modalitate de descriere a culorilor cyan, magenta, galben şi negru necesare pentru reproducerea unei
anumite culori.

Cum sunt specificate culorile într-un document care trebuie tipărit?

Programele software specifică, de regulă, culorile utilizate într-un document folosind combinaţii RGB sau CMYK. În
plus, acestea permit utilizatorilor să modifice culoarea fiecărui obiect dintr-un document. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi informaţiile de ajutor ale sistemului de operare.

Cum ştie imprimanta ce culori trebuie tipărite?

Când un utilizator tipăreşte un document, imprimanta primeşte informaţii care descriu tipul şi coloarea fiecărui obiect.
Informaţiile despre culori sunt transmise prin intermediul tabelelor pentru conversia culorilor, care interpretează
culoarea sub forma cantităţilor de toner cyan, magenta, galben şi negru necesare pentru crearea culorii dorite.
Informaţiile despre obiect determină aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este posibilă
aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text şi a altui tabel pentru conversia culorilor
pentru fotografii.

Ce este corectarea manuală a culorilor?

Dacă opţiunea de corectare manuală a culorilor este activată, imprimanta foloseşte tabelele pentru conversia
culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Totuşi, opţiunea Color Correction (Corectare culori) trebuie
setată la Manual sau, în caz contrar, nu vor fi implementate conversii de culori definite de utilizator. Setările de
corectare manuală a culorilor sunt specifice tipului de obiect de tipărit (text, grafică sau imagini) şi modului în care
culoarea obiectului este specificată în programul software (combinaţii RGB sau CMYK).

Note:

• Opţiunea Manual Color Correction (Corectare manuală a culorilor) nu este utilă dacă programul software nu
specifică culorile folosind combinaţii RGB sau CMYK. De asemenea, nu este eficientă în situaţiile în care
programul software sau sistemul de operare al calculatorului controlează reglajele pentru culori.

• Dacă este selectată opţiunea Auto Color Correction (Corectare automată culori), tabelele de conversie a
culorilor vor genera culorile preferate utilizate pentru majoritatea documentelor.

Pentru a aplica manual un alt tabel pentru conversia culorilor, procedaţi astfel:

1 Din meniul Quality (Calitate) din panoul de control al imprimantei, selectaţi Color Correction (Corectare
culori), apoi selectaţi Manual.

2 Din meniul Quality (Calitate) din panoul de control al imprimantei, selectaţi Manual Color (Culoare manuală),
apoi selectaţi tabelul corespunzător pentru conversia culorilor, pentru tipul respectiv de obiect.
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Tip obiect Tabele pentru conversia culorilor

RGB Image
(Imagine RGB)

RGB Text (Text
RGB)

RGB Graphics
(Grafică RGB)

• Vivid (Intens) - Produce culori mai luminoase, mai saturate şi poate fi aplicată tuturor formatelor
de culoare de intrare.

• sRGB Display (Afişaj sRGB) - Produce un rezultat care aproximează culorile afişate pe un
monitor de computer.

Notă: Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru tipărirea fotografiilor.

• Display — True Black (Afişaj - Negru intens) - Produce un rezultat care aproximează culorile
afişate pe un monitor de calculator. Utilizează numai toner negru pentru a crea toate nivelurile de
gri neutre.

• sRGB Vivid (sRGB intens) - Oferă o saturaţie sporită a culorilor pentru corectarea culorilor sRGB
Display (Afişaj sRGB).

Notă: Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea graficii de afaceri.

• Off (Dezactivat) - Nu este implementată nicio corectare a culorilor.

CMYK Image
(Imagine CMYK)

CMYK Text (Text
CMYK)

CMYK Graphics
(Grafică CMYK)

• US CMYK (CMYK SUA) - Aplică corectarea culorilor pentru a aproxima rezultatul color SWOP
(Specifications for Web Offset Publishing).

• Euro CMYK (CMYK Europa) - Aplică corectarea culorilor pentru aproximarea rezultatului color
EuroScale.

• Vivid CMYK (CMYK intens) - Creşte saturarea culorilor pentru setarea de corectare a culorilor
US CMYK (CMYK SUA).

• Off (Dezactivat) - Nu este implementată nicio corectare a culorilor.

Cum pot corela o anumită culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?

Din meniul Quality (Calitate) din panoul de control al imprimantei, sunt disponibile nouă tipuri de seturi de mostre
de culori. De asemenea, acestea sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului EWS. Selectarea oricărui set
de mostre generează un rezultat pe mai multe pagini, care constă în sute de casete colorate. În fiecare casetă se
află o combinaţie CMYK sau RGB, în funcţie de tabelul selectat. Culoarea pe care o puteţi observa în fiecare casetă
se obţine prin trecerea combinaţiei CMYK sau RGB marcate pe casetă prin tabelul de conversie pentru culoarea
selectată.

Examinând seturile de mostre de culori, puteţi identifica o casetă a cărei culoare este cea mai apropiată de culoarea
dorită. Combinaţia de culori indicată pe casetă poate fi ulterior utilizată pentru modificarea culorii obiectului dintr-un
program software. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi informaţiile de ajutor ale sistemului de operare.

Notă: Corectarea manuală a culorilor poate fi necesară pentru utilizarea tabelului pentru conversia culorilor
selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de mostre de culori care va fi folosit pentru o anumită problemă de corelare a culorilor depinde
de setarea utilizată pentru opţiunea Color Correction (Corectare culori), tipul de obiect care este imprimat şi modul
în care culoarea obiectului este specificată în programul software. Când Color Correction (Corectare culori) este
setată la valoarea Off (Dezactivat), culoarea se bazează pe informaţiile privind lucrarea de imprimare; nu este
implementată nicio conversie a culorilor.

Notă: Paginile cu mostre de culori nu sunt utile dacă programul software nu specifică culorile folosind combinaţii
RGB sau CMYK. În plus, există anumite situaţii în care programul software sau sistemul de operare al
computerului reglează combinaţiile RGB sau CMYK specificate în program prin intermediul managementului
culorilor. Culorile rezultate la tipărire pot să nu corespundă exact celor din paginile cu mostre de culori.

Ghid pentru calitatea culorilor
Pagina 5 din 5


	Ghid pentru calitatea culorilor
	Meniul Calitate
	Întrebări frecvente despre tipărirea color



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


