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ColorMunki Smile 
изумително лесна настройка на монитори
ColorMunki Smile предоставя на начинаещите ентусиасти просто средство за получаване 
на акуратни цветове на екрана. процесът е бърз и лесен, а резултатите са впечатляващи. 
ColorMunki Smile включва измервателен прибор и прост за използване софтуер, както и 
лесни за следване видео инструкции. дали не е време да спрете да гадаете дали вашият 
монитор показва правилните цветове? започнете да знаете със ColorMunki Smile!

ColorMunki Display
прецизно калибриране на монитори и проекционни апарати
ColorMunki Display е елегантно решение за калибриране на монитори и проектори на 
професионално ниво. продуктът осигурява баланс между автоматизация и възможности 
за настройки на онези потребители, които търсят по-голям контрол на цветовете. след 
калибрирането, което отнема няколко минути, ще можете да продължите работата си с 
увереност, че показанията на екрана отговарят на крайния резултат. ColorMunki Display е 
насочен към потребители, търсещи максимална леснота и професионални резултати.

ColorMunki Photo
прецизно калибриране на цифрови фотоапарати, монитори, проектори и принтери
управлението на цветовете на вашата цифрова камера, монитори, проектори и принтери 
със ColorMunki Photo ви гарантира акуратно разглеждане, споделяне и възпроизвеждане 
на вашите изображения. без ядове. без разход на скъпи консумативи. без загуба на ценно 
време. процесът е лесен, а клиентите ви ще останат удивени от резултатите на вашата 
работа. ColorMunki Photo е предназначен за онези потребители, които искат лесна употреба 
и се стремят към максимално добри резултати на всички етапи от работния процес.

спрете да гадаете. започнете да знаете. 
перфекционистите на тема цветове знаят, че калибрираната и профилирана цветна 
работна среда е важна част от успешния и ефективен креативен процес.

екраните на настолните монитори и преносимите компютри не са съвършени. 
не са такива и проекционните екрани, цифровите фотоапарати и принтерите. 
възможно е тези устройства да не успяват да възпроизвеждат цветовете от 
вашите цифрови изображения толкова акуратно, колкото бихте желали вие. 
възможно е цветовете на устройствата да се променят с течение на времето. 
ръчната компенсация при работа с некалибрирани устройства е уморителна; тя 
хаби вашето ценно време и изразходва средства за консумативи. вашите цветове 
трябва да са еднакво представени навсякъде, където ги разглеждате, отпечатвате 
и споделяте. затова перфекционистите на тема цветове в цял свят разчитат на 
системата за управление на цветове ColorMunki на X-rite Pantone.

всеки модел продукт от серията ColorMunki включва измервателен прибор и 
лесен за използване софтуер, който осигурява акуратност и консистентност на 
цветовете сега и в бъдеще. независимо дали сте съвсем начинаещ или напреднал 
потребител, решенията от серията ColorMunki ви позволяват да получите отлични 
цветове по изумително лесен начин.

посетете сайта ни, за да изберете правилния 
модел ColorMunki за вашите нужди

XritePhoto.CoM/ColorMunki

просто. изумително.
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профилиране 
на монитори

профилиране на 
rGB принтери

профилиране на 
CMYk принтери

профилиране на 
цифрови камери

профилиране 
на проектори

Функционални икони
продуктите на X-rite са ясно обозначени с икони, за да можете 
бързо да разпознаете възможностите на всеки модел.

препоръчва се за: начинаещи фотографи и 

дизайнери, геймъри и 

web потребители

напреднали любители, 

професионални фотографи и 

графични дизайнери

очаквани резултати: лесен стъпков процес 

с добри резултати

лесен стъпков процес

с професионални резултати

нужно ниво на познания: начинаещ начинаещ до средно-напреднал

FunCtionS

профилиране на камери •

профилиране на монитори • • •

профилиране на проектори • •

профилиране на rGB принтери •

профилиране на CMYk принтери •

измерване на околна осветеност • •

измерване на спот цветове •

hArDWAre

вид на устройството: колориметър колориметър спектрофотометър

тестови таблици: ColorChecker  

Classic [mini]

SoFtWAre

платформа: ColorMunki Smile ColorMunki Display ColorMunki Photo и 

ColorChecker Camera 

Calibration

потребителски интерфейс: стъпков (wizard) + видео стъпков с два режима (авто и разширен)

hArDWAre SPeCiFiCAtionS

тип на прибора: колориметър колориметър спектрофотометър

измервателен сензор: 3-канален 3-канален (почти идеална 

Cie color matching 

функция)

Холограмна 

дифракционна решетка 

с диодна матрица

Филтърна технология: тънко покритие (филм) висококачествена,

стъкло оптичен клас

nA

настройка на сензора: колориметрично-базирана спектрално-базирана спектрална

измерване на околна осветеност: яркост яркост

резба за монтаж върху статив: •

дифузер за околна светлина: • •

противотежест: може да се свали • •

скорост на измерване: стандартна стандартна стандартна

решение «всичко в едно»: • • •

leD индикатор за състояние: • •

поддръжка на съвременни и 

новопоявяващи се екранни 

технологии:

lCD екрани с 

флуоресцентна (CCFl) и 

бяла светодиодна (leD) 

подсветка

да  

(CCFl, White leD,  

rGB leD, Wide Gamut) 

софтуерно добавяне на 

поддръжка за бъдещи 

технологии (field upgrade)

да  

(спектрално устройство)

SoFtWAre SPeCiFiCAtionS

проФилиране на камери

ColorChecker приложения самостоятелно приложение 

и Adobe® lightroom® Plug-in

версия на профила DnG: индивидуален 

или Dual-illuminant

проФилиране на монитори

нива на яркост: предефинирани  

стойности (80, 90, 100, 110, 

120, 130, 140 cd/m² и native)

предефинирани 

стойности (80, 90, 100, 110, 

120, 130 и 140 cd/m²)

измерване ок. осветеност измерване ок. осветеност

цветна температура на бялото: D65 D50, D55, D65 и native D50, D55, D65 и native

тонална характеристика (гама): 2.2 предефинирани стойности 

(1.8 и 2.2)

предефинирани стойности 

(1.8 и 2.2)

умен контрол на ок. осветеност: •

Функция Flare Correct: •

калибриране на екрани:

автоматичен: X-rite ADC  

(automatic display control):

•  

(вкл. за екрани Apple)

•

ръководена от прибора 

ръчна настройка на екрана:

• •

настройка на lut за постигане 

на желаното ниво на яркост:

• •

iCC профил версия: 2 2 или 4 2 или 4

напасване на няколко екрана: да да - функция 

Display Match

да - ръчно задаване 

на еднакви настройки

валидиране на цветния профил: визуално, с фиксирано 

изображение

визуално, с фиксирано или 

произволно изображение

визуално, с набор 

фиксирани изображения

следене нивото на ок. осветеност: • •

периодична корекция според 

нивото на околна осветеност:

 автоматична настройка на 

профила / предупреждение 

към потребителя

подсещане за рекалибрация: да да да

проФилиране на проектори

цветна температура на бялото native и предефинирана native и предефинирана

разполагане без статив да да

разполагане със статив да

проФилиране на принтери

автоматизирано ръчно сканиране 100 цветни карета 

(2 страници по 50 карета)

оптимизация на профила върху избрани от 

потребителя изображения

сканиране на цвят (Color Picker) ръчно мерене на спот 

цветове; извадки от 

изображения / библиотеки 

с цветове; проверка за 

отпечатване на цветове

софтуер Digital Pouch споделяне и разглеждане 

на изображения с контрол 

на цветовете

iCC профил версия: 2 или 4
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ColorMunki DiSPlAY ColorMunki Photo ColorMunki DiSPlAY ColorMunki Photo

Функции

Хардуерни компоненти

соФтуер

Хардуерни специФикации

соФтуерни специФикации

ColorMunki SMile ColorMunki SMile


