kleurbereik beeldscherm

Drukpers vs beeldscherm
De kleuren op je beeldscherm worden opgebouwd uit een
samenstelling van Rood, Groen en Blauw: RGB. Bovendien is een beeldscherm een lichtbron, kleuren zijn fel en
‘knallen’ meer. Drukwerk daarentegen wordt opgebouwd
uit een samenstelling van Cyaan, Magenta, Gele en Zwarte
inkten: CMYK. Papier is geen lichtbron maar reﬂecteert
het omgevingslicht. Je begrijpt dat de omstandigheden om
kleuren weer te geven erg verschillend zijn tussen scherm
en drukwerk. Om er voor te zorgen dat, wat je op je scherm
ziet zo juist mogelijk de werkelijkheid benadert, je drukwerk
dus, wordt er gebruik gemaakt van ICC-profielen.
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Witpunt van jouw computer
Als jouw computer beschikt over een kallibratieprogramma,
(meestal te vinden bij je systeemvoorkeuren onder beeldschermen), stel dan het witpunt van jouw beeldscherm in
op D50. Zorg ervoor dat je geen weerspiegeling hebt.

ICC-proﬁelen
Om een idee te hebben hoe jouw drukwerk er gaat uitzien, is
het van belang je beeldscherm juist in te stellen. Hiervoor heb
je de juiste kleurprofielen (ICC-profielen) nodig. In het mapje
ICC-profielen vind je de kleurprofielen volgens ISO-standaard.
Ze moeten eerst geïnstalleerd worden op je computer. Dat
doe je door ze in de juiste map te zetten op jouw computer.

CSF-instellingen
Deze ICC-profielen moeten op de juiste manier gebruikt
worden in Indesign. Stel de Color Settings in afhankelijk van
het papier waarop zal gedrukt worden. Maak het je gemakkelijk en laad onze CSF-instellingen. Vergeet ze niet te
bewaren zodat ze achteraf terug kunnen gebruikt worden

Proﬁelen instellen op MacOs X
plaats hier de .CSF ﬁles:
plaats hier de .ICC ﬁles:
Open Adobe bridge en kies het juiste profiel - om deze zichtbaar te maken zet het vinkje aan bij “show expanded list
of color settings files” druk nu op apply en sluit dit venster
- ter controle eventueel terug openen en kijken of bovenaan “syncronized” staat! zodat de profielen voor alle adobe
programma’s gebruikt worden.
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lichtdensiteit

CSF-instellingen
Deze ICC-profielen moeten op de juiste manier gebruikt
worden in Indesign. Stel de Color Settings in afhankelijk
van het papier waarop zal gedrukt worden. Maak het je
gemakkelijk en laad onze CSF-instellingen. Vergeet ze niet
te bewaren zodat ze achteraf terug kunnen gebruikt worden.

• maco
• eco silk
• lux
• postcard
• stickers

• laser
• prestige offset
• enveloppen
• biotop
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Proof Setup en Overprint Preview
Het enige wat nu nog moet gebeuren, is Indesign instellen
zodat je de juiste kleur- en overprintweergave krijgt op
het scherm. Bij Proof Setup in het View-menu kies je voor
Working CMYK - ISO Coated v2 (ECI) tenminste als dat het
profiel is dat je instelde bij jouw “Colorsettings”. Zet in
datzelfde View-menu ook uw Overprint Preview aan.

Controleer je bestand alvorens het aan te leveren, dat voorkomt extra kosten en vertraging. Open je bestand met Adobe
Acrobat. Als je geen pro-versie hebt kan je de reader gratis
gaan downloaden: www.adobe.com/products/reader.html
Let wel op je overprintpreview, zet deze altijd aan.
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