Riešenie na
profesionálnu
tlač fotografií,
umeleckých diel
a pre poskytovateľov
tlačových služieb
Edícia Canon Mirage

you can

Edícia Canon Mirage pre profesionálne tlačové riešenia
Mirage je najpokročilejší tlačový doplnok pre celú škálu aplikácií vrátane Adobe Photoshop©, Illustrator© a InDesign©. Mirage
umožňuje používateľom pracovať rýchlejšie a efektívnejšie, je ideálny na tlač fotografií, umeleckých diel a pre poskytovateľov
tlačových služieb, pričom v jednom jednoduchom, rýchlom a hodnotnom riešení prináša najvyššiu kvalitu tlače.

Detailné vlastnosti
Pracujte rýchlejšie a efektívnejšie
Vďaka Mirage je aj tá najkvalitnejšia kreatívna tlač
jednoduchá. Všetky vlastnosti, nástroje a nastavenia, ktoré
potrebujete mať po ruke v jednom intuitívnom, čistom
a profesionálnom používateľskom rozhraní. Tlač môžete
aktivovať do niekoľkých sekúnd a minimalizovať riziko
nákladných nepodarkov spôsobených ľudským faktorom.
Tlač viacerých snímok na úsporu času
Na úsporu času môžete podľa potreby naraz vytlačiť väčšie
množstvo snímok. Jednoducho nastavte každú snímku
a Mirage ich rozloží efektívne na tlačový hárok, čím sa
zabezpečí jednoduchý orez a minimalizuje odpad.
Bez zbytočných prekvapení
V okne náhľadu Mirage sa zobrazuje presný výsledok tlače.
Zobrazí sa nielen rozloženie snímok na tlačovom hárku, ale
aj presná farebnosť tak, ako na výtlačku. Pomocou takéhoto
„soft nátlačku“* zamedzíte zbytočným prekvapeniam a váš
projekt sa vytlačí presne podľa vašich predstáv.

*Je potrebné použiť kvalitne nakalibrovaný monitor a vhodný ICC profil

Presná reprodukcia farieb
Mirage podporuje všetky farebné režimy, dokonca aj
zmiešané režimy ako RGB a CMYK v jednom dokumente.
Mirage je optimalizovaný na tlač fotografií a umeleckých diel
a prináša najvyššiu kvalitu tlače.
Samostatná aplikácia Mirage
Pomocou samostatnej aplikácie Mirage môžete tlačiť
podporované súbory bez použitia hostiteľskej aplikácie.
Jednoducho potiahnite súbory PDF, JPEG alebo TIFF alebo
celé priečinky na samostatnú aplikáciu Mirage a tlač môžete
realizovať bez aplikácií ako Photoshop©, Illustrator© alebo
InDesign©.
Bez obmedzení
Jedna licencia Mirage podporuje neobmedzený počet
tlačiarní rôznych rozmerov. Nepoužíva sa obmedzenie dĺžky,
s ľahkosťou preto môžete tlačiť aj panoramatické snímky.
Mirage je kompatibilný s operačným systémom Apple OSX
a Microsoft Windows. Mirage prináša profesionálnu tlač bez
obmedzení.

Technické špecifikácie: Edícia Canon Mirage
Pre tlačiarne Canon sú k dispozícii dve verzie Mirage; „Mirage 8 & 12 Color Edition Canon“ podporuje 8 a 12-farebné tlačiarne
imagePROGRAF, pričom „Mirage Master Edition Canon“ podporuje celý sortiment tlačiarní imagePROGRAF.
NÁZOV PRODUKTU

Mirage MASTER EDITION CANON

Mirage 8 & 12 COLOR EDITION CANON

Podporované modely tlačiarní

5, 6, 8 a 12-farebné modely Canon imagePROGRAF

8 a 12-farebné modely Canon imagePROGRAF

Jazyky

Anglický, francúzsky, taliansky, nemecký, španielsky

Operačný systém

Aplikačná podpora

VOLITEĽNÉ DOPLNKY

Microsoft Windows

Windows XP SP3 alebo novšia verzia (64-bitový systém NIE JE podporovaný)
Windows Vista (32 a 64-bitový), Windows 7 (32 a 64-bitový), Windows 8 (32 a 64-bitový), Windows 8.1 (32 a 64-bitový)

Apple Macintosh

OS X 10.6.8, 10.7, 10.8, 10.9 (Intel)

Adobe Photoshop

CS3, CS4, CS5, CS 5.5, CS6 a CC

Adobe Photoshop Elements

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Adobe InDesign

CS3, CS4, CS5, CS6 a CC

Adobe Illustrator

CS3, CS4, CS5, CS6 a CC

Mirage Pro Extension

Mirage Pro Extension je voliteľný doplnok, ktorý pridáva podporu pre modely iPF6400S a iPF6450, na ktorých je nainštalovaný
voliteľný spektrofotometer na tvorbu ICC profilov.

Podporované tlačiarne CANON
Mirage 8 & 12 COLOR EDITION CANON

Mirage MASTER EDITION CANON

Mirage PRO EXTENSION*

12-farebné modely

12-farebné modely

12-farebné modely

•	iPF5100/6400/6450/8400/9400

•	iPF5100/6400/6450/8400/9400

•	iPF6400

8-farebné modely

8-farebné modely

8-farebné modely

•	iPF6400S/8400S/9400S

•	iPF6400S/8400S/9400S

•	iPF6400S

6-farebné modely
• iPF6400SE/8400SE

5-farebné modely
•	iPF510/605/610/680/685/750/780/785/815/825
•	Mirage Pro Extension je voliteľný doplnok, ktorý pridáva podporu pre modely iPF6400S a iPF6450, na ktorých je nainštalovaný voliteľný spektrofotometer (SU-21).
•	Podporované sú aj niektoré staršie tlačiarne
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