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Mirage Canon Edition til professionelle printløsninger
Mirage er det mest avancerede print-plug-in til en række programmer, herunder Adobe Photoshop©, Illustrator© og InDesign©.
Mirage er designet til at sætte brugere i stand til at arbejde hurtigere og mere effektivt og er perfekt til fremstilling af fotografier
og kunst-tryk, samt til printserviceleverandører. Det byder på den allerhøjeste printkvalitet, som er tilgængelig på markedet, i en
enkel, hurtig og meget værdifuld løsning.

Detaljerede egenskaber
Arbejd hurtigere og mere effektivt
Mirage gør det enkelt at få kreative print i høj kvalitet. Alle
funktioner, værktøjer og indstillinger, som du behøver,
findes let tilgængelige i et intuitivt, tydeligt og professionelt
brugerinterface. Du kan starte med at printe på få øjeblikke
og minimere risikoen for at få kostbare fejltryk, som skyldes
"brugerfejl".
Spar tid med flere billeder
Spar tid ved at printe så mange billeder, som du vil – alle
på samme tid. Du skal blot vælge indstillingerne for hvert
billede, og Mirage vil arrangere dem så effektivt som muligt,
så billederne nemt kan skæres til med et minimum af spild.
Ingen overraskelser
Mirage preview-vinduet viser det nøjagtige printresultat.
Du vil ikke alene se, hvordan billedet vil stå frem på papiret,
du vil også se nøjagtigt, hvordan farverne vil se ud på print.
Denne skærmproof* betyder, at der ikke er nogen
overraskelser – du får dit projekt lige som du vil have det.
* Kræver en velkalibreret skærm og en passende ICC-profil.

Nøjagtig farvegengivelse
Mirage understøtter alle farvesystemer, selv blandede
farvesystemer som RGB og CMYK i samme dokument.
Mirage er optimeret til fremstilling af fotografier og kunsttryk og leverer den allerbedste printkvalitet.
Mirage Stand-Alone
Med “Mirage Stand-Alone” kan du printe understøttede
filer, uden behov for en værtsapplikation. Du skal blot
trække PDF-, JPEG- eller TIFF-filer eller mapper til “Mirage
Standalone”-applikationen og printe, uden at du behøver
et program som Photoshop©, Illustrator© eller InDesign©.
Ingen begrænsninger
Mirage understøtter et ubegrænset antal printere i
forskellige størrelser med kun en licens. Der er ingen
længdebegrænsning, hvilket betyder at du kan printe
panoramabilleder uden besvær. Mirage er kompatibelt med
Apple OSX og Microsoft Windows operativsystemer. Mirage
tilbyder professionelt print – helt uden begrænsninger.

Speciﬁkationer: Mirage Canon Edition
Der findes to versioner af Mirage, som er dedikeret til Canon-printere; “Mirage 8 & 12 Color Edition Canon” understøtter
imagePROGRAF-printere med 8 og 12 farver, mens “Mirage Master Edition Canon” understøtter hele imagePROGRAF-serien.
PRODUKTNAVN

Mirage MASTER EDITION CANON

Mirage 8 & 12 COLOR EDITION CANON

Understøttede printermodeller

Canon imagePROGRAF-printere med 5, 6, 8 og 12 farver

Canon imagePROGRAF-printere med 8 og 12 farver

Sprog
Operativsystem

Understøttede programmer

TILVALG

Engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk
Microsoft Windows

Windows XP SP3 eller senere (64-bit understøttes IKKE)
Windows Vista (32- & 64-bit), Windows 7 (32- & 64-bit), Windows 8 (32- & 64-bit), Windows 8.1 (32- & 64-bit)

Apple Macintosh

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

Adobe Photoshop

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

Adobe Photoshop Elements

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

Adobe InDesign

CS3, CS4, CS5, CS6 og CC

Adobe Illustrator

CS3, CS4, CS5, CS6 og CC

Mirage Pro Extension

Mirage Pro Extension er et tilvalg og tilføjer ekstra support for iPF6400S- og iPF6450-modellerne, som har tilbehøret
spektrofotometeret installeret, til oprettelse af ICC-profiler.

Understøttede CANON-printere
Mirage 8 & 12 COLOR EDITION CANON

Mirage MASTER EDITION CANON

Mirage PRO EXTENSION*

Modeller med 12 farver

Modeller med 12 farver

Modeller med 12 farver

•	 iPF5100/6400/6450/8400/9400

•	 iPF5100/6400/6450/8400/9400

•	 iPF6450

Modeller med 8 farver

Modeller med 8 farver

Modeller med 8 farver

•	 iPF6400S/8400S/9400S

•	 iPF6400S/8400S/9400S

•	 iPF6400S

Modeller med 6 farver
•  iPF6400SE/8400SE

Modeller med 5 farver
•	 iPF510/605/610/680/685/750/780/785/815/825
•	 Mirage Pro Extension er et tilvalg og tilføjer ekstra support for iPF6400S- og iPF6450-modellerne, som har tilbehøret spektrofotometeret (SU-21) installeret.
•	 Visse ældre printere understøttes også.
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