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i1Basic - професионално измерване при 
спектрално сканиране на цвета и при 
профилиране на монитори
С i1Basic, вие ще можете да сканирате цвета 
спектрално да постигнете прецизен цвят на всички 
свои дисплеи, да използвате i1Pro за 
линеаризиране на вашите принтери и лесно да 
добавите функционалност чрез модулите за други 
устройства.  
i1Basic включва модула i1Match Monitor. Софуерът 
поддържа следните функции:  
•  профилиране на CRT, LCD и laptop дисплеи в 
режими Easy или Advanced;
•  създаване на профили при всякакви светлинни 
условия  за оптимална визуализация  на цветово 
критичните задания; 
•  използване на референтни профили за настройка 
на група монитори в студиото;
•  избор на неограничени комбинации на 
параметрите гама, температура на бялата точка и 
яркост, включително: 
•  фабрична стойност на гама; 
    измерена стойност на яркостта; 
•  проверка на дисплея за съответствие с 
еталонните параметри;
•  адаптиране на различни монитори за максимално 
визуално съответствие; 
•  оптимизиране на сивия баланс за по-неутрални и 
по-добри градации на сивото; 
•  сигнализиране за необходимост от ново 
профилиране с цел поддържане на точни цветове;
•  автоматична калибрация за най-професионал- 
ните монитори за графична работа.

i1XTreme - комплексна система за управление на 
цвета в областта на художествена и комерсиална 
фотография, графичен дизайн и продукция, 
предпечат

i1XTreme, освен възможностите на i1Basic, ви 
предлага и  ICC-профилиране на всички останали 
устройства в работния поток - скенери, принтери, 
цифрови камери и мултимедийни прожектори.
i1XTreme включва следните i1Match модули: 
• Монитор  • Скенер  • RGB Принтер  • CMYK 
Принтер  • Цифров прожектор  •Цифрова камера
• Редактор на профили

i1XTreme предоставя сигурно управление на цвета 
чрез: 
•  профилиране на LCD, CRT и лаптоп дисплеи – за 
всякаква околна светлина и с настройване на 
всички параметри (както i1Basic);
•  профилиране на RGB и CMYK принтери с 
осигуряване на точни цветове от отпечатък до 
отпечатък и от принтер към принтер – поддържане 
на големи тестови скали за най-прецизни профили 
на принтери – идеални за художествен и 
цветопробен печат;
•  профилиране на скенери за точна репродукция 
на аналогови към цифрови изображения  - включва 
скалата i1 Reflective Scan Target;

Конфигурациите i1Pro са проектирани за уникалните нужди на 
професионалистите в творческите и предпечатните  отдели, които зависят 
от акуратния цвят в работния поток. Тези системи са комплектовани с 
всичко необходимо, за да бъдат единственото решение за управление на 
цвета, от което някога ще се нуждаете - независимо дали сте фотограф, 
графичен дизайнер  или специалист предпечатна подготовка.

i1Basic и i1XTreme включват дефакто стандарта за графичната индустрия - 
спектрофотометъра i1Pro и софтуера за профилиране i1Match.
С включения в двете конфигурации софтуер i1Share вие ще можете също да 
измервате цветови еталони и  околна светлина в студиото или от 
светкавица.
i1Match Software
i1Match софтуерът е “мозъка” зад  i1 системата. Той предоставя лесен за употреба интерфейс, с проста и ясна 
система за екранна помощ, която води потребителя през процеса. 


