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Tisk digitalnih fotografij
..Digitalna fotografija iz dneva v dan bolj postaja naš stalni
spremljevalec in je v veliki meri že izpodrinila klasične fotoaparate
in dolgotrajne postopke razvijanja slik..
Nepriljubljena lastnost klasičnih fotografij, ko je bilo skoraj po pravilu
kakšnih deset fotografij presvetlih, ravno toliko pretemnih ali preveč rdečih, dobrih deset pa celo zadovoljivo solidnih, je mimo. Pri
digitalni fotografiji z novimi tehnologijami brizgalnih tiskalnikov teh
težav ni več. Canonovi Bubble-jet tiskalniki znajo natisniti izredno
kvalitetne fotografije, poleg tiskalnika pa brezplačno dobite tudi zelo
dobro programsko opremo "Easy Photo Print". S tem programom
si lahko v treh enostavnih korakih tudi brezrobo natisnete katerekoli
izbrane fotografije na poljuben format in vrsto papirja. Bistveni del
tega programa je vgrajena tehnologija "Exif Print", ki zna uporabljati barvne profile. Morda večina uporabnikov ne ve, da ima vsak
digitalni posnetek zapisano celo vrsto informacij, tudi barvni profil
o svetlobi posnetka. Z uporabo programa Easy Photo Print ni več
pomembno, kako fotografija na ekranu izgleda, kajti Exif tehnologija avtomatsko uskladi nastavitve tiskanja z zapisanim barvnim (ICC)
profilom. Rezultat je izjemna barvna skladnost vsakega natisnjenega
posnetka, ki je natančno takšen, kot je bil posnet.
Samo takšen program in dober tiskalnik pa nista dovolj za vrhunske
fotografije, saj je bistven del tudi papir, na katerega se tiska. Papir
lahko v veliki meri vpliva na verodostojnost barv in ostrino slik, predvsem pa mora omogočati trenutno sušenje barv (Instant Dry).

palcev. Fotografijo enostavno natisnemo in brez dodatnega obrezovanja uporabljamo. Ta format je bil leta in leta najbolj razširjen
tudi v klasični fotografiji. Dva različna formata papirja za fotografije
pa sta bolj za to, ker nekateri tiskalniki v preteklosti niso podpirali
dimenzije 10*15 cm ampak le mere v palcih. Sedaj večinoma znajo
uporabljati obe dimenziji, če pa imate starejši tiskalnik, je pametno
pred nakupom preveriti, kaj podpira vaš tiskalnik.
V blagovni znamki Prisma Paper sta po novem dva papirja oziroma
kartona v formatu 10*15 cm in dva v formatu 4*6 palcev (101,6*152,4
mm). Gre za 200 gr mat obojestranski papir, ki je še posebej zanimiv za obojestranski tisk (samodejni Duplex), sijajni 210 gr papir
in najnovejša dva, 260 gr super visoko sijajni in saten papir. Slednja
dva - najnovejša materiala - sta nano-porozna in rezultati tiskanja
so resnično fantastični. Cene foto papirjev so glede na vrhunsko
kakovost zelo ugodne. Pri mat papirju dobimo 10 listov brezplačno
- 60 listov dimenzije 10*15 cm nas tako stane samo 1.150 SIT, kar
znaša le 19 SIT za fotografijo. Z zmogljivejšimi digitalnimi fotoaparati
lahko fotografije povečamo, saj so vsi omenjeni papirji na voljo tudi
v formatu A4.

Vedno je veljalo, da se barve, natisnjene z brizgalnim tiskalnikom,
zmažejo pod potnimi prsti in rade opraskajo. Zadnje čase so premazi na kvalitetnih foto papirjih tako izpopolnjeni, da imajo polno
površino mikroskopsko majhnih luknjic/por, v katere se izlije črnilo.
Tak premaz imenujemo mikro-porozni in zaradi te lastnosti barvila na

površini v bistvu sploh ni več temveč je v samem premazu. Natisnjena
fotografija je zato suha v trenutku - še preden pride iz tiskalnika,
barva pa se ne more več zmazati, saj je na površini dejansko ni.
V blagovni znamki Prisma Paper so septembra predstavili foto papirje oziroma bolje rečeno kartone, saj gre za 200- do 260-gramske
papirje, ki imajo celo nano-porozni premaz. Luknjice so še veliko
manjše in zaradi tega je natačnost in ostrina natisnjenih slik bistveno
višja. Zaradi nano-poroznega premaza se precej podaljša tudi trajnost, saj se precej večja količina barve vpije v premaz in je slika manj
dovzetna na zunanje vplive.

V Prisma Paper laboratorijih že več kot pol leta testirajo črnila za
brizgalne tiskalnike in v kratkem bodo na voljo nadomestne Inkjet
kartuše vrhunske kakovosti, popolnoma združljive s Prisma Paper
papirji. Za kupce foto papirjev bodo cene bistveno nižje kot so
originalne kartuše. Za najcenejši vrhunski tisk digitalnih fotografij
obiščite internetno trgovino www.prismapaper.com, v kratkem pa
bodo Inkjet foto papirji, črnila ter uporabni nasveti predstavljeni
posebej.
(P.R.)

Sodobni tiskalniki vsi po vrsti podpirajo brezrobo tiskanje in zato je
najbolj priljubljen format za tisk fotografij postal 10*15 cm ali 4*6
www.racunalniske-novice.com

Ra~unalni{ke novice

39

