Profesjonalne
rozwiązanie do druku
przeznaczone dla
branży fotografii i
grafiki artystycznej
oraz dla firm
poligraficznych
Mirage Canon Edition

you can

Mirage Canon Edition do druku profesjonalnego
Program Mirage jest najbardziej zaawansowaną wtyczką z dziedziny druku profesjonalnego przeznaczoną do wielu różnych aplikacji,
w tym Adobe Photoshop©, Illustrator© i InDesign©. Został on zaprojektowany z myślą o przyspieszeniu oraz usprawnieniu pracy
użytkowników i znakomicie nadaje się do produkcji fotografii i grafiki artystycznej oraz idealnie zaspokaja potrzeby firm poligraficznych.
Mirage to proste w obsłudze, szybkie i bardzo opłacalne rozwiązanie, które zapewnia najwyższą jakość druku.

Najważniejsze cechy
Szybsza i wydajniejsza praca
Mirage ułatwia tworzenie najwyższej jakości wydruków zdjęć
i grafiki artystycznej. Wszystkie potrzebne funkcje, narzędzia
i ustawienia są łatwo dostępne w intuicyjnym, przejrzystym
i profesjonalnym interfejsie użytkownika. Drukowanie można
rozpocząć w ciągu kilku sekund, ograniczając ryzyko kosztownych
błędów druku spowodowanych „czynnikiem ludzkim”.
Oszczędność czasu dzięki drukowaniu wielu obrazów
Funkcja jednoczesnego drukowania dowolnej liczby obrazów
pozwala zaoszczędzić cenny czas. Wystarczy wybrać ustawienia
każdego z obrazów, a Mirage określi ich optymalny układ —
ułatwiający cięcie i ograniczający odpady.
Bez niespodzianek
Okno podglądu w programie Mirage dokładnie przedstawia
docelowy wygląd wydruku. Widać na nim nie tylko układ
obrazów na arkuszu, ale również ostateczny wygląd
drukowanych kolorów. Ten „programowy wydruk próbny”*
eliminuje przykre niespodzianki i pozwala uzyskać wydruk
dokładnie odpowiadający zamysłowi projektanta.
*Wymagany jest dobrze skalibrowany monitor i odpowiedni profil ICC

Dokładne odwzorowanie barw
Mirage obsługuje wszystkie tryby kolorów, w tym również tryby
mieszane, np. przestrzenie RGB i CMYK w jednym dokumencie.
Program jest zoptymalizowany pod kątem drukowania fotografii
i grafiki artystycznej, dzięki czemu zapewnia najwyższą możliwą
jakość wydruków.
Mirage Stand-Alone
Funkcja „Mirage Stand-Alone” umożliwia drukowanie
obsługiwanych plików bez potrzeby korzystania z aplikacji
głównej. Wystarczy przeciągnąć do aplikacji „Mirage
Standalone” odpowiednie pliki PDF, JPEG lub TIFF albo całe
foldery i wydrukować je bez korzystania z programu Photoshop©,
Illustrator© czy InDesign©.
Bez ograniczeń
Jedna licencja programu Mirage umożliwia korzystanie z
nieograniczonej liczby drukarek różnych formatów. Nie ma
ograniczeń długości, dzięki czemu można łatwo drukować obrazy
panoramiczne. Program jest zgodny z systemami operacyjnymi
Apple OSX i Microsoft Windows. Mirage zapewnia dostęp do
druku profesjonalnego bez związanych z nim ograniczeń.

Dane techniczne: Mirage Canon Edition
Dostępne są dwie wersje programu Mirage przeznaczone dla drukarek Canon: „Mirage 8 & 12 Color Edition Canon” obsługuje 8- i
12-kolorowe urządzenia imagePROGRAF, a „Mirage Master Edition Canon” obsługuje wszystkie urządzenia z serii imagePROGRAF.
NAZWA PRODUKTU

Mirage MASTER EDITION CANON

Mirage 8 & 12 COLOR EDITION CANON

Obsługiwane modele drukarek

Canon imagePROGRAF — modele 5-, 6-, 8- i 12-kolorowe

Canon imagePROGRAF — modele 8- i 12-kolorowe

Języki

Angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański
Microsoft Windows

System operacyjny

Obsługiwane aplikacje

Windows XP SP3 lub nowszy (wersja 64-bitowa NIE jest obsługiwana)
Windows Vista (wersja 32- i 64-bitowa), Windows 7 (wersja 32- i 64-bitowa),
Windows 8 (wersja 32- i 64-bitowa), Windows 8.1 (wersja 32- i 64-bitowa)

Apple Macintosh

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

Adobe Photoshop

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

Adobe Photoshop Elements

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

Adobe InDesign

CS3, CS4, CS5, CS6 i CC

OPCJE

Adobe Illustrator

CS3, CS4, CS5, CS6 i CC

Mirage Pro Extension

Opcjonalny moduł Mirage Pro Extension dodaje obsługę modeli iPF6400S i iPF6450 wyposażonych w opcjonalne spektrofotometry do
tworzenia profili ICC.

Obsługiwane drukarki CANON
Mirage 8 & 12 COLOR EDITION CANON

Mirage MASTER EDITION CANON

Mirage PRO EXTENSION*

Modele 12-kolorowe

Modele 12-kolorowe

Modele 12-kolorowe

•	 iPF5100/6400/6450/8400/9400

•	 iPF5100/6400/6450/8400/9400

•	 iPF6400

Modele 8-kolorowe

Modele 8-kolorowe

Modele 8-kolorowe

•	 iPF6400S/8400S/9400S

•	 iPF6400S/8400S/9400S

•	 iPF6400S

Modele 6-kolorowe
•  iPF6400SE/8400SE

Modele 5-kolorowe
•	 iPF510/605/610/680/685/750/780/785/815/825
•	 Opcjonalny moduł Mirage Pro Extension dodaje obsługę modeli iPF6400S i iPF6450 wyposażonych w opcjonalne spektrofotometry (SU-21) do tworzenia profili ICC.
•	 Obsługiwane są również niektóre starsze modele drukarek.

Mirage™ i DINAX™ są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
DINAX GmbH z siedzibą w Neuss w Niemczech.
Oprogramowanie Mirage jest chronione prawem autorskim i stanowi
własność firmy DINAX GmbH z siedzibą w Neuss w Niemczech.
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