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“Biz Pointcarre programının yazılımcıları olarak her zaman baskıya hazırlık
süreciniz için daha pratik çözümler hazırlarız. Kurumsal ekibimiz size,
dünyanın her yerinden, New York, Paris, Şangay’dan, istediğiniz zaman
yardım etmeye hazırdır ... ” : Freddy Brault, Pointcarre C.E.O.

RENK AYRIMI
DESEN TASARIM - RENKLENDIRME - DIJITAL & ROTOSYON BASKI

Pointcarre

Textile & surface design Software

Layer’li ve
RAPORTLU ESENLERINIZDE
SINIRSIZ TASARIM IMKANI
YAPMANIZI SAĞLAR

Varyant
KOLAYLIKLA, SINIRSIZ
RENKLERLE YENI VARYANTLAR
OLUŞTURMANIZA OLANAK
SAĞLAR

Dijital Baskı
GÖZ ALICI IMAJLARINIZ
IÇIN OTOMATIK RENK
GRUPLANDIRILMASI

Rotasyon Baskı
DESENLERINIZI OTOMATIK
OLARAK KANALLARINA AYIRMA
MODÜLÜ

...GET A UNIQUE C.A.D. SOLUTION FOR TEXTILE CREATION
POINTCARRÉ TEXTILE & SURFACE DESIGN SOFTWARE - WWW.POINTCARRE.COM

RENK AYRIMI

Otomatik renk
ayrımı; tek bir tık ile
kanallara ayırma
modülü
Pointcarre renk ayrim modülü; desenlerinizde renk
ayrimi, varyant ve baski desenlerinizin kanallarina
göre renk ayrimini ortalama 1 dakika gibi kisa bir
sürede yapar. Zaman ve maliyet olarak tasarruf
sağlar.
Temizleme ve Raportlama

Halftone imajlarınızı Pointcarre programı ile kolaylıkla kanallarını
temizleyip raportlama yaparak baskıya hazır hale getirebilirsiniz.
Otomatik Renk Ayrımı

Renk ayrımı fonksiyonu ile hem rotasyon hem de dijital baskı için
otomatik renk ayrımı seçeneği ile baskıya en yakın sonuç kısa
sürede ekranınızda hazır olur.
Varyant Modülü

Pointcarre renk ayrım modülü ile ihtiyacınız olan
bütün fonksiyonlarla watercolor desenlerinizi yeniden
renklendirebilirsiniz.
Pointcarre yazılımının içerisinde bütün Pantone dosyaları
mevcuttur. Pointcarre renk yönetimi bütün ICC profillerine
uyumludur. Bu kalibrasyon sistemi ile kağıt ve kumaş renk
simülasyonunu eşleştirebilirsiniz.
Rotasyon baskı ve dijital baskıdaki renklerin eşleştirilmesi

Renk ayrımı modülü ile rotasyon baskıda elde edebileceğiniz
renklerin simülasyonları yapılır.
Renk ayrımı modülü; size rotasyon baskı işleminde nelerin
başarılabileceğini gösterme imkanı sunar. Renk ayrım modülü ile
piksel yayılmasını sınırlayarak, tasarımınızı değiştirebilir ve renk
geçişlerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, her bir kanalı 2 veya 3
renge ayırarak ya da birleştirerek gravür ve baskı sırasında renk
geçişlerinizi istediğiniz gibi alabilirsiniz.
Dijital baskı ve rotasyon baskı sonucunu alın ve karşılaştırın. Onları
ayırmanın gerçekten zor olduğunu göreceksiniz.
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