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Takto netradične označili
rok 2006 v grafickom štú-
diu i tlačiarni TYPOSET.
Myšlienka vznikla po veľ-
kom záujme o akciu Dni 
otvorených dverí, ktoré sa 
uskutočnili vlani na jeseň.
Brilantné podanie detailov,
jasné farby a pohoda by ma-
li sprevádzať klienta po celý
rok. Navyše môžu grafici
a reklamné agentúry získať
mnoho zaujímavých infor-
mácií od profesionálov, pre
ktorých je implementácia
technologických štandardov
do pracovného workflow
prirodzenou
súčasťou kaž-
dodennej prá-
ce.

Firma má veľké
teoretické záze-
mie a celý pra-
covný proces je
certifikovaný, čo
je pre nároč-
ných klientov
významným benefitom. Od
prevzatia dát až po konečný
produkt sa pracuje v skalibro-
vanom a pravidelne kontrolo-
vanom systéme, kde si klient
môže výsledky prezrieť na
certifikovanom digitálnom
nátlačku. Technológia suché-
ho ofsetu, ktorú používa tlačo-
vý stroj KBA 46 Karat Plus, 
umožňuje firme TYPOSET
print, s. r. o., presadiť sa v ob-
lasti rýchlych nízkonáklado-
vých náročných ofsetových zá-
kaziek. 

Ponúkame reálnu rýchlosť
„Naša firemná filozofia sa dá
vyjadriť jednou vetou,“ hovo-
rí riaditeľ Ľudovít Karpinský.
„Poskytujeme maximálnu
kvalitu v rámci technologic-
kých možností v dostupnom
čase a za rozumnú cenu. Po-
darilo sa nám vytvoriť skupi-

nu lojálnych zákazníkov, ktorí
oceňujú náš prístup a posky-
tovanú kvalitu služieb. Inves-
tícia do tlačového stroja KBA
46 Karat Plus nám dala do
rúk veľmi účinný nástroj na
extrémne rýchlu realizáciu zá-
kaziek. Pre niektoré typy ob-
jednávok sme schopní zabez-
pečiť 24-, resp. 48-hodinovú
dodávku tlačovín. Darí sa
nám ponúkať veľmi krátke,
ale technologicky reálne doda-
cie termíny. Našou najsilnej-
šou stránkou je práve rých-
losť, vysoká kvalita (aj stochas-
tický fotorealistický raster)

a veľmi zaujímavé ceny pre-
dovšetkým pre nízkorozsaho-
vé plnofarebné tlačoviny ako
napríklad letáky A4, plagáty
A3 či pozvánky, vizitky, samo-
lepky, etikety... Technologická
kompetentnosť a používanie
najmodernejších technológií
znamená pre klienta úsporu
času a mnohokrát aj peňazí.“

Využite rok otvorených dverí
„Počas tohto roka by sme
chceli čo najväčšiemu počtu
grafikov a produkčných z re-
klamných agentúr ukázať
a predviesť, čo dokážeme
v mimoriadne vysokej kvalite
a vo veľmi krátkom čase vytla-
čiť. Našim klientom podáva-
me pomocnú ruku v situá-
ciách, keď záleží na každej
polhodine alebo na vysokej
kvalite,” uzatvára Ľudovít
Karpinský. -fk-

Rok otvorených dveríAko ďalšie novinky môžeme
spomenúť: 

• zlepšený panel kľúčových
slov 

• zlepšený stavový riadok 
• všetky nástroje a filtre reš-

pektujú aktívny výber 
• nová voľba mierky zobraze-

nia – kratšia strana 
• možnosť uzamknutia mier-

ky zobrazenia pri prechode
medzi obrázkami 

• lepšia možnosť výberu 
ukladaných informácií v dia-
lógu pre konverziu formátu

a ukladanie 
• možnosť zakázať ukladanie

kľúčových slov do poznám-
ky v EXIF-e 

• možnosť zakázať načítanie
kľúčových slov z IPTC 

• nová funkcia Odstrániť ná-
hľad z EXIF-u 

• text do obrázku – veľkosť
písma a jeho umiestnenie
možno definovať relatívne
(v %) k veľkosti obrázku 

• odstránenie vinetácie rozší-
rené o možnosť zadania
masky polomerom; 

• filter Úrovne a funkcia His-
togram rešpektuje aktuálny

výber v Editore; 
• filter Pridanie zrna (efekt

nízkej citlivosti filmu); 
• funkcia Veľkosť plátna; 
• funkcia Okraje a rámčeky 
• podpora RAW formátu

z novších fotoaparátov Ca-
non; 

• podpora náhľadov a zobra-
zenie informácií z ďalších
RAW: DNG (Digital Negati-
ve) a PEF (Pentax); 

• načítanie veľkých náhľadov
z NEF fotoaparátov Nikon
D70 a D70s; 

• podpora „float“ formátov
TIFF a PSD Adobe Photo-

shop CS2; 
• podpora načítania fareb-

ných profilov a XMP z PSD; 
• načítanie malých náhľadov

z formátu TIFF a PSD zo 
štruktúr Adobe. 

V prípade záujmu je možné
na web stránke spoločnosti
Zoner stiahnuť si 30-dňovú
TRIAL verziu, alebo je možné
kúpiť si elektronickú ESD li-
cenciu na spustenie progra-
mu do ostrej prevádzky v prí-
pade, že sa vám práca s pro-
gramom Zoner Photo Studio
8 zapáči. -lat-

Dokončenie zo 6. strany

Pri tlači veľkých formátov
na inkjetových tlačiarňach
je často potrebné materiál
sušiť. Pokiaľ nie je dostatoč-
ne suchý, môžu vzniknúť
problémy typu usádzania
prachu na tlači či zlepova-
nia materiálu. Výsledok 
oboch problémov je rovnaký,
a to zničená tlačová práca.
Pri použití integrovanej su-
šičky oba problémy odstrá-
nite, pretože po tlači s inte-
grovaným sušením je mate-
riál na výstupe úplne suchý.

Spodné zahrievanie má dôle-
žitú výhodu - horné vrstvy
materiálu zostávajú pri suše-
ní odkryté. Pri zahrievaní
zhora sa vrchná vrstva rýchlo

vysuší a môže vytvoriť „kô-
ru“, ktorá zakrýva spodnú
vlhkosť. Spodné zahrievanie
tento efekt nevytvorí.
Plotre Roland SolJet sú vyba-
vené aj ďalším vyhrievaním,
a to vyhrievacími prúžkami,
ktoré boli vyvinuté preto, aby
vinyl lepšie prijímal atra-
ment. Prúžky sú úzke a pri
tlači väčšími rýchlosťami (540
dpi) alebo na ťažších materiá-
loch (banner) nie je tlač na vý-
stupe suchá. Vtedy oceníte vý-
hody spodnej integrovanej su-
šičky na výstupe.
Sušičku je možné použiť na
všetky druhy materiálov. Pod-
ľa fyzikálnych zákonov sa kva-
paliny viac vyparujú pri vyš-
šej teplote. Vysúšanie však

môže
byť ov-
plyvne-
né vonkajšími
podmienka-
mi: teplota 
okolia,
vlhkosť
vzduchu, typ atramentov. At-
rament na báze olejov bude
schnúť pomalšie. Všetkým ty-
pom materiálov vyhovuje
spodná integrovaná sušička,
ktorá je vybavená digitálnym
termostatom, plynule nastavi-
teľným v intervale od 30 do
60 oC.
Solventné atramenty, ktoré sa
používajú veľmi často (až 93 %
zákazníkov), preukázateľne
napádajú lepidlo fólie

a spôsobujú
vážne zníženie
priľnavého 
účinku. Výrob-

covia vinylo-
vých fólií preto od-

porúčajú odstrániť
z nej rozpúšťadlo atramentu
čo najskôr. Pomocou spodnej
integrovanej sušičky sa rozp-
úšťadlá rýchlo vyparujú, tak-
že túto požiadavku dokážete
splniť.
Spodnú integrovanú sušičku
je možné nainštalovať na tla-
čové a kombinované plotre
ROLAND SolJet.

Inovácia strojov ROLAND SolJet
Spodná integrovaná sušička

Nedávno spoločnosť Apple
predstavila nový iMac so
systémom Mac OS X a pro-
cesorom Intel Core Duo
s dvakrát vyšším výkonom,
aký bol u jeho predchodcu.
iMac teraz obsahuje dvoj-
jadrový procesor, vstavanú
videokameru iSight 
a Front Row, prelomový zá-
žitok z médií s použitím 
diaľkového ovládania Apple
Remote. Zákazníci teraz zís-
kavajú jednoduchý a intui-
tívny spôsob prehrávania
multimediálneho obsahu
z ľubovoľného miesta 
v miestnosti. Každý iMac sa
dodáva s iLife '06, ktorý po-
zostáva z nových verzií apli-
kácií iPhoto, iMovie HD,
iDVD, GarageBand, a teraz
aj novinku iWeb na jedno-

duchú tvorbu webstránok
napr. s fotografiami. 

Nový iMac sa štandardne do-
dáva s mechanikou SuperDri-
ve na napaľovanie profesio-
nálnych DVD, pamäťou 512
MB 667 MHz DDR2 SDRAM
s možnosťou rozšírenia na
2 GB, s pevným diskom s ka-
pacitou až 500 GB a s grafic-
kou kartou ATI Radeon X1600
PCI Express so 128 MB GDD3
pamäťou. S najnovšími
možnosťami výkon-
ných pripojení obsa-
huje nový iMac vstava-
ný 10/100/1000 BASE-T Giga-
bit Ethernet pre vysokorých-
lostné siete, vstavanú bezd-
rôtovú technológiu AirPort
Extreme s rýchlosťou 54
Mb/s, vstavaný Bluetooth

2.0+EDR (Enhanced Data Ra-
te), cel-
kovo päť
USB pri-
pojení
(tri
USB
2.0)
a dve
pripo-
jenia
Fire-

Wire 400. Nový
iMac teraz obsahuje mini-DVI
videovýstup s možnosťou pri-
pojenia 23-palcového displeja
Apple Cinema HD. S mini-

DVI pripojením a v iMac-u
s novou funkciou na
rozšírenie pracovnej
plochy môžu používa-
telia viac než zdvojná-
sobiť veľkosť svojej
pracovnej plochy. Dodá-
va sa s najnovšou ver-
ziou najpokročilejšieho
operačného systému
Mac OS X 10.4.4 Tiger

s aplikáciami Safari,
Mail, iCal, iChat AV,

Front Row a Photo
Booth. Mac

OS X Ti-
ger obsa-
huje ino-
vatívnu

technológiu Rosetta na pre-
klad softvéru, ktorý umožuje
neviditeľný beh aplikácií pre
procesor PowerPC.

Nový iMac s procesorom Intel Core Duo

Spoločnosť Corel Corpora-
tion uvedie koncom januá-
ra 2006 na trh českú verziu
programu Corel Paint Shop
Pro X. Všetci zákazníci, kto-
rí si v období od 1.1.2006 do
28.2.2006 kúpia program
Corel Paint Shop Pro
X v anglickej verzii, budú
mať možnosť získať českú
lokalizáciu po jej uvedení
na trh zdarma.

Corel Paint Shop Pro X je po-
slom novej éry softvéru na
spracovanie digitálnej foto-
grafie: vkladá každému užíva-
teľovi bez rozdielu do rúk ná-
stroje na tie najnáročnejšie 
úpravy digitálnych snímok,
ktoré teraz zvládne každý
– nováčik i ostrieľaný profe-
sionál. Vďaka prepracované-
mu užívateľskému prostrediu
s integrovaným výukovým
centrom a Browser palette je
Paint Shop Pro X pripravený
tak, aby užívateľovi urýchlil

osvojenie a zvýšil jeho pro-
duktivitu pri práci. Nástroje
sú prehľadne usporiadané po-
dľa určenia v rámci Learning
Center Palette tak, aby každé-
mu bez ohľadu na predchád-
zajúce skúsenosti umožnili
dosiahnuť výsledky na úrov-
ni pro-
fesioná-
la. 
Paint
Shop
Pro
X priná-
ša vďa-
ka kom-
binácii
predde-
finovaných úkonov skrytých
pod jedným tlačidlom a ná-
strojov pre jemné dolaďova-
nie doposiaľ nepoznanú
pružnosť a kontrolu počas 
úprav obrazu, čím umožňuje
užívateľom jednoducho pre-
nikať do stále hlbších tajov 
editácie digitálnej fotografie. 

Česká verzia Corel®

Paint Shop Pro® X




