Techniniai reikalavimai failams

PARUOŠTI

1. Priimami rastriniai failai:
*TIFF – spalvų paletė CMYK, be sluoksnių (visa grafika turi būti suvesta į vieną Background), be papildomų
alfa kanalų (Channels), be kelių (Paths).
2.Priimami vektoriniai failai (tik 1440dpi spaudai, esant labai smulkioms grafikos detalėms ar šriftams):
*CDR – šriftai kreivėse, efektai pervesti į rastrą, rastriniai objektai CMYK spalvų paletėje.
3.Rastrinių failų rezoliucija:
3.1 Interjerinei spaudai: 150-300 dpi. Aukštesnė rezoliucija rekomenduojama maketams, turintiems smulkių
elementų. Jei makete yra ypač smulkių detalių (pvz. Tekstas mažiau nei 12 pt) arba yra plonų linijų rekomenduojame
vektorinį CDR formatą. Kitu atveju galimi vaizdo rastriniai artefaktai.
3.2 Lauko reklamai:
ne daugiau 150 dpi jei failas dydžiu mažesnis nei 10 m² (M1:1);
ne daugiau 100 dpi jei failas dydžiu didesnis nei 10 m² (M1:1);
Maketas standartiniam tentui 3x6m gali būti: M1:1, 36dpi, CMYK, TIFF.
Pateikiant maketą sumažinus pagal mastelį - rezoliuciją galima didinti - jei taikyti M1:10, tai galima išsaugoti 360dpi,
CMYK, TIFF.
3.3 Reikia atminti, kad failo raiška nėra tas pats kas ir spaudos raiška. Didinant failo raišką (pvz. iki 300 dpi)
be reikalo didėja pradinio failo apdirbimo laikas nors kokybė pagerėja visiškai nežymiai.
3.4. Ypač didelio formato spausdiniams mažinkite rezoliuciją, kad failo dydis neviršytų 500Mb.
4. Bendra informacija failų ruošimui:
4.1 Juoda spalva turėtų būti kompozitinė (pvz. C 60 M 60 Y 60 K 100), nes kitu atveju ji nebus sodriai juoda.
Pilką spalvą galima nustatyti procentais nuo juodos;
4.2 Reikšmė Total Ink faile neturi viršyti 300%;
4.3 Vaizdo proporcijos turi atitikti spausdinamą dydį, būtina nurodyti mastelio dydį (pvz. „M 1:10”);
4.4 Makete neturi būti jokių matomų ar nematomų objektų, kurie išlenda už nurodyto vaizdo spausdinimo
dydžio;
5. Lydinti informacija, nurodoma siunčiant užsakymą:
- Failo pavadinimas;
- Tikslūs spaudos matmenys;
- Medžiagos pavadinimas ant kurios bus spausdinama.
- Jei gaminys bus spausdinamas iš kelių gabalų – nurodyti kiekvienos dalies matmenis ir kokios reikalingos
užlaidos (jei reikia);
- Spaudos užsakymo formą galite užpildyti internete: http://www.branduolinis.lt/uzsakymas/placiaformate/
6. Failai priimami:
http://www.branduolinis.lt/uzsakymas/placiaformate/ užsakymų sistemoje;
Iki 10Mb elektroniniu paštu printer@branduolinis.lt ;
Per failų keitimosi puslapį www.wetransfer.com .
7. Jei failas neatitinka aukščiau nurodytų reikalavimų, mūsų specialistai (sutikus užsakovui) gali sutvarkyti reikiamą
failą už papildomą mokestį.
8. Jei užsakovas pateikia tik iš dalies reikalavimus atitinkantį failą, UAB „BRANDuolinis“ neprisiima atsakomybės
už galimas kokybiško spausdinimo problemas, kurias iššaukė netinkamai paruoštas failas arba jei buvo atsiūstas kitoks
failas nei čia išvardyti ir tinkamai paruošti: TIFF ar CDR (smulkiems spaudiniams 1440dpi raiška).
9. Jei failo ruošimo eigoje jums iškilo klausimų, kreipkitės į mus telefonu (8 612) 50 088 arba
el.paštu printer@branduolinis.lt .

