GIẢI PHÁP

QUẢN LÝ MÀU CHUYÊN NGHIỆP

TIÊU CHUẨN MỚI CỦA MÀU SẮC HOÀN HẢO
Bạn chắc chắn sẽ đạt được lợi nhuận tối đa
và giảm thiểu được sự lãng phí thời gian, mực, giấy.
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Giải pháp quản lí màu chuyên nghiệp i1
cung cấp một cấp độ mới cho sự hoàn hảo của màu sắc.
Những nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp biết bằng việc hiệu

Giải pháp quản lí màu chuyên nghiệp i1 được các nhà thiết kế, nhiếp

chuẩn và tạo profile cho thiết bị là một yếu tố rất quan trọng trong hệ

ảnh gia chuyên nghiệp trên thế giới đánh giá cao về việc mang đến

thống làm việc của mình, mang đến hiệu quả và thành công trong sự

màu sắc chính xác từ "CAPTURE" - "VIEW" - "VIDEO" - "PRINT".

sáng tạo của mình. Những tấm ảnh bạn chụp, xem trên màn hình
(hoặc máy chiếu), trên bản proof, in ra hoặc chia sẻ trực tuyển phải
đồng nhất với nhau về màu sắc hoặc bạn và khách hàng của mình sẽ
không bao giờ cảm thấy hài lòng với kết quả nhận được, bạn sẽ phải
mất bao nhiêu thời gian để làm cho nó trở nên hoàn hảo.

Xrite mang đến một bộ các giải pháp quản lí màu chuyên nghiệp mới i1. Tất cả các thiết bị và phần mềm đều được
nâng cấp để đạt được những phép đo màu toàn diện, linh hoạt, chính xác trong việc hiệu chuẩn thiết bị và tạo
profile.
Chúng tôi đã thiết kế lại tất cả để mang đến giúp bạn đạt được sự

Đã đến lúc đầu tư một giải pháp i1 cho riêng mình, cho dù bạn là

chính xác, hiệu quả và tối đa hóa lợi nhuận của bạn. Xrite cung cấp các

người mới hay đã trở nên chuyên nghiệp, có tất cả các giải pháp dành

giải pháp quản lí màu i1 phù hợp với nhu cầu của bạn, cho dù bạn chỉ

riêng cho bạn.

đang tìm kiếm giải pháp cho màn hình của mình hoặc một giải pháp
toàn diện cho toàn bộ hệ thống. Các giải pháp i1 từ lâu đã là sự lựa
chọn của các nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mang đến sự
đồng nhất về màu sắc trên mọi thiết bị.
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i1DISPLAY PRO
i1Display Pro là sự lựa chọn hoàn hảo cho những nhiếp ảnh gia, những nhà làm phim, thiết kế và bất
cứ chuyên gia về hình ảnh nào đòi hỏi sự trung thực màu sắc trên màn hình máy tính, laptop hoặc máy
chiếu. i1Display Pro cung cấp sự cân bằng giữa tốc độ, tùy chọn và điều khiển cho độ chính xác màu
sắc vượt trội.

i1BASIC PRO 3
i1Basic Pro 3 là một giải pháp cơ bản cho việc làm profile cho màn hình và máy chiếu, quản lí chất
lượng màn hình và máy in, đo thông số màu. Được thiết kế dành cho nhu cầu đặc biệt biệt của một
chuyên gia hình ảnh.

i1PHOTO PRO 3
i1Photo Pro 3 được thiết kế đặc biệt dành cho những nhà nhiếp ảnh gia và làm phim chuyên nghiệp
để quản lí máy ảnh, màn hình, máy chiếu, máy quét và máy in RGB. Những nhà nhiếp ảnh gia sẽ nhận
được màu sắc với chất lượng cao nhất, đặc biệt là vùng sáng và tối của hình ảnh được thể hiện chi tiết
hơn, màu xám được cân bằng trung tính hơn, màu da người được tự nhiên hơn. Với chức năng
"Optional Brightener Compensation" mới, các nhiếp ảnh gia thậm chí có thể tối ưu hóa các bản in của
họ bằng cách đưa vào profile máy in những yếu tố làm ảnh hưởng đến độ sáng của giấy, điều kiện ánh
sáng cụ thể trong phòng chụp hoặc phòng trưng bày, bất cứ nơi nào bài in sẽ được xem.

i1PUBLISH PRO 3
i1Publish Pro 3 được thiết kế dành cho các chuyên gia về hình ảnh làm việc trong chế bản, in kỹ thuật
số, chụp ảnh hay thiết kế, những người cần đến sự chính xác về màu sắc trong suốt quá trình làm việc
của mình - từ máy ảnh, màn hình, máy chiếu, máy quét cho đến những máy in màu thông thường, in
proof, in sản lượng. Chức năng kiểm ra chất lượng QA giúp bạn luôn kiểm tra được chất lượng màu sắc
thể hiện những thiết bị của mình. Chức năng OBC (Optical Brightener Compensation), người sử dụng
có thể dễ dàng thích nghi với bất kì môi trường nào khi xem màu sắc, dù cho đó là những môi trường
không theo tiêu chuẩn. Khả năng đo màu với chế độ M1 mới, những chuyên gia về hình ảnh có thể
dựa vào những phép đo theo tiêu chuẩn để đánh giá màu sắc dưới nguồn sáng tiêu chuẩn.
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i1PUBLISH
i1Publish là một bộ phần mềm dành cho những khách hàng đã sở hữu một thiết bị đo màu i1Pro hoặc
i1iSis và đòi hỏi màu sắc chính xác trong suốt quá trình làm việc của mình. i1Pub- lish bao gồm bộ
phần mềm và những thẻ màu giúp bạn đạt được màu sắc chính xác trong máy ảnh, màn hình, máy
chiếu, máy quét, máy in - với kết quả luôn được duy trì. (Không bao gồm thiết bị đo màu i1Pro 2)

i1PUBLISH AND i1PUBLISH PRO 2 UPGRADES
Đối với những khách hàng hiện tại muốn nâng cấp hệ thống của mình, đã đến lúc nâng cao độ chính
xác và độ tin cậy màu sắc của mình. Bạn có thể lựa chọn chỉ nâng cấp phần mềm (i1Publish Upgrades)
hoặc nâng cấp cả thiết bị và phần mềm (i1Publish Pro 2 Upgrades).
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i1 ESSENTIAL COMPONENTS
Mỗi giải pháp i1 Pro đều mang đến sự hoàn hảo với sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm mang đến những giải pháp quản lí màu ở mức độ
chuyên nghiệp giúp tối ưu hóa hình ảnh.

Thiết bị i1
Cho dù bạn đang sử dụng một giải pháp máy đo màu "colorimeter" để

ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, được thiết kế để mang đến hiệu quả, độ

canh chỉnh màu sắc cho màn hình hoặc một giải pháp máy đo màu

chính xác và tối ưu hóa lợi nhuận cho bạn. Và những thiết bị hỗ trợ

quang phổ "spectrophotometer" cho hệ thống hình ảnh chuyên

quét màu tự động khác sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được những

nghiệp của mình. Bạn sẽ luôn được đảm bảo nhận được những thiết bị

màu sắc hoàn hảo hơn.

i1 DISPLAY PRO COLORIMETER
Thiết bị đo màu sử dụng công nghệ tân tiến dành cho màn hình và máy
chiếu
i1Dislpay Pro được trang bị những tính năng và hệ thống quang học tân tiến với các bộ lọc
được thiết kế tùy biến gần như sự cảm nhận màu sắc từ mắt người, cung cấp những kết quả
đo màu vượt trội. i1 Display Pro hỗ trợ tất cả các loại màn hình sử dụng công nghệ hiện đại,
bao gồm cả màn hình "LED backlight" và "wide gamut". Và nó hiệu chuẩn được quang phổ,
giúp nó hoàn toàn có thể nâng cấp để hỗ trợ các công nghệ màn hình trong tương lai.

Được thiết kế như một thiết bị "all-in-one" bao gồm ba chức năng chính:
Ambient Lgiht Measurement - một bộ lọc có khả
năng đo được điều kiện ánh sáng của môi trường cho
phép bạn đo ánh sáng của môi trường làm việc hiện tại
của mình để hiệu chuẩn màu sắc phù hợp hơn.

Display Profiling – xoay bộ lọc ra sau, đặt thiết bị lên
màn hình, cắm dây vào máy tính qua cổng USB, nhấn nút
đo để thực hiện quá trình canh chỉnh tạo profile cho màn
hình.

Projector Profiling – xoay bộ lọc để tạo thành một đế
đỡ đứng cho thiết bị, cắm dây vào máy tính qua cổng
USB, nhấn nút đo để thực hiện quá trình canh chỉnh tạo
profile cho máy chiếu.
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i1PRO 3 SPECTHOPHOTOMER
Thiết bị tạo profile linh hoạt, chính xác và đáng tin cậy nhất trong tất các sản phẩm
Được xây dựng dựa trên thành công của thiết bị đo màu quang phổ i1Pro của Xrite như một tiêu chuẩn công nghiệp thực tế trong hơn một thập
kỉ qua, i1Pro 3 là thế hệ tiếp theo với những cải tiến vượt trội cung cấp độ chính xác cao hơn, dễ sử dụng và khả năng linh hoạt bao gồm cả
những tiêu chuẩn ISO mới nhất.

Highlights:
Thiết kế nguồn sáng mới cho phép đo dưới 3 điều kiện chiếu sáng

Nhiệt độ ổn định tốt hơn và mức độ chiếu sáng cao hơn cải thiện các

tiêu chuẩn khác nhau (ISO 13655 M0: Tungsten; ISO 13655 M1: D50;

phép đo phát xạ, đạt kết quả tốt nhất trong quá trình hiệu chuẩn và

ISO 13655 M2: UV Cut) cộng với công nghệ OBC (Optical Brightener

tạo profile cho màn hình và máy chiếu.

Compensation) mà không cần thay đổi bộ lọc hoặc cần một thiết bị

TÍnh năng đánh giá và tự điều chỉnh. Tích hợp công nghệ hiệu chuẩn

thứ hai và đảm bảo sự đầu tư của bạn sẽ phát triển trong tương lai.

bước sóng cho phép tự chuẩn đoán mức độ chiếu sáng trong những

Chức năng OBC giúp tạo ra những profile có độ chính xác cao nhất khi

phần liên quan đến cảm biến trong quá trình hiệu chuẩn độ trắng

bù trừ màu sắc với độ trắng của vật liệu. Bây giờ người sử dụng có thể

sáng (với chế độ thông báo và tự động điều chỉnh), loại bỏ sự lo lắng

dự đoán màu sắc sẽ được thể hiện như thế nào trên giấy dưới cả hai

về độ chính xác khi đo trong thiết bị của bạn.

điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn và ánh sáng cụ thể khi sử dụng cùng

Duy trì và bảo vệ thiết bị của bạn an toàn hơn bao giờ hết. Đầu lọc ánh

một thiết bị duy nhất.

sáng và miếng trắng hiệu chuẩn được bảo vệ an toàn khỏi những vấn

Bộ "Positioning Detection Sensor" cung cấp khả năng quét mạnh mẽ,

để như bụi và trầy xước, giữ cho thiết bị của bạn luôn hoạt động chính

ngay cả trên các bề mặt đặc biệt và những máy in có độ phân giải

xác và ổn định tại mọi thời điểm.

thấp. Nó cho phép đo ở những vùng màu nhỏ (khoảng 7mm) trong

i1Pro 3 được trang bị tiêu chuẩn XRGA (X-Rite Graphic Arts Standard)

chế độ "manual" thiết kiệm thời gian và tiền bạc vào mực, và cho

giúp máy hoạt động nhanh chóng và dễ dàng hơn, giúp khách hàng

phép tạo những đo kép cho OBC, M1 và M2.

đạt được độ tin cậy và tuân thủ được các tiêu chuẩn ISO để ra.

Tích hợp thêm đèn LED trên thiết bị để thông báo tình trạng của thiết
bị trong quá trình đo, giúp người sử dụng nhanh chóng phát hiện có
lỗi và tiến hành lại, tiết kiệm thời gian.
Được thiết kế lại hoàn toàn mới để tăng khả năng sử dụng, linh hoạt
hơn, lớp bảo vệ vệ sinh và chắc chắn, đảm bảo mức cao nhất về độ tin
cậy và năng suất.
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THIẾT BỊ HỖ TRỢ QUÉT MÀU TỰ ĐỘNG i1

i1iO

i1iSis

i1iO làm tăng khả năng thiết bị i1Pro 3 bằng việc đóng vai trò như

Trong một môi trường sản xuất lớn đòi hỏi thời gian khắt khe, việc đo

một cánh tay của bạn, thiết bị có thể đo được các vật liệu có độ dày

những bảng màu để giữ cho những profile của bạn luôn được cập

lên tới 10 mm - từ vật liệu mỏng như giấy, vải cho đến nhựa và gốm.

nhật và có độ chính xác cao có thể làm bạn tốn rất nhiều thời gian và

Đơn giản chỉ việc gắn i1Pro 3 vào i1iO, xác định vùng đo và nó sẽ làm

sức lao động. i1iSis được thiết kế với khả năng quét những bảng màu

tất cả các công việc còn lại cho bạn. Thêm vào đó, bạn vẫn sẽ duy trì

hoàn toàn tự động cho tốc độ và độ chính xác cao hơn. Thiết bị có hai

được tất các chức năng linh hoạt khác của thiết bị i1 Pro 3.

model là standard (khổ A4+ và letter) và XL (khổ A3+), đọc hàng ngàn

i1iO ở thế hệ thứ 2 được thiết kế lại đế cắm, phù hợp cho các thiết bị

điểm màu chỉ trong khoảng thời gian dưới 10 phút.

đo màu i1Pro.
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Phần mềm i1
Giải pháp i1 Pro 3 là một hệ thống quản lí màu chuyên nghiệp, do đó bạn có thể yên tâm với việc tạo ra các profile màu chính xác, giúp bạn
quản lí hiệu quả màu sắc của bạn từ màn hình đến máy in.

Phần mềm i1Profiler
i1Profiler cung cấp một mức độ linh hoạt chưa từng thấy và những tính năng quản lí màu độc đáo thêm sức mạnh và khả năng điều khiển trong
quá trình tạo ra những profile chuyên nghiệp. Bạn có thể lựa chọn giao diện sử dụng "basic" hoặc chế độ "advanced" với nhiều chức năng tinh
chỉnh hơn giúp bạn tăng được chất lượng, độ chính xác khi tạo ra những profile cho màn hình, máy chiếu, máy quét, máy in của mình.
Những tính năng độc đáo của i1Profiler:
• Sử dụng nền tảng i1Prism của Xrite để tạo ra profile có chất lượng và độ chính xác cao hơn.
• Bù trừ độ sáng của giấy dưới các nguồn sáng khác nhau.
• Tối ưu hóa chất lượng profile dựa trên ánh sáng môi trường, hình ảnh và những màu pha.
• Kiểm soát năng cao với chế độ "Black Separation" giúp tiết kiệm mực đáng kể.
• Thay đổi điểm sáng khi tinh chỉnh profile.
• Đảm bảo chất lượng khi in thử trên màn hình và in thử trên máy in.
• Khả năng đo dưới dạng đo điểm để kiểm tra chất lượng màu sắc.

i1Profiler:
Monitor

Digital Projecter

• Thiết lập độ chiếu sáng, điểm trắng và gamma không giới hạn.

• Xây dựng một profile chính xác trên màn chiếu chỉ trong một vài

• Tạo profile cho ánh sáng ở bất kì môi trường làm việc làm giúp việc

phút và cũng dễ dàng như khi bạn tạo profile cho màn hình máy tính.

đánh giá màu sắc chính xác hơn.

• Đo điều kiện ánh sáng của môi trường xung quanh và đưa vào trong

• Qui trình làm việc đồng bộ với profile tham chiếu để các màn hình

quá trình tạo profile.

cùng hiển thị màu sắc phù hợp với nhau.
• Công thức tính độ bão hòa màu chính xác hơn để có thể xem giữa
các màn hình khác nhau (hoặc giữa các thiết lập khác nhau trên cùng
một màn hình) với điểm trắng khác nhau.
• Tối ưu hóa việc cân bằng xám cho màu xám được chính xác và trung
tính hơn, trong bất kì điều kiện chiếu sáng nào.
• Chức năng ADC (Automatic Display Calibration) của xrite cho phép
tự động kiểm soát và điều chỉnh các thiết lập phần cứng của màn
hình.

Scanner
• Tạo profile cho máy Scan chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Đơn giản chỉ
cần quét các mảng màu trong thẻ màu ColorChecker Classic để tạo ra
các profile chất lượng cao.
• Phần mềm sẽ tự động phát hiện và cắt lấy phần thẻ màu.
Hỗ trợ các loại thẻ màu sau:
- ColorChecker Classic
- ColorChecker Digital SG - Reflective IT 8.7/2

Printer
• Chất lượng chưa từng có cho vùng mềm mại, vùng sáng và vùng tối hiển thị chi tiết hơn.
• Sử dụng chức năng OBC (Optical Brightener Compensation) để thể hiện các yếu tố quang học của giấy.
• Tối ưu hóa profile của máy in dựa trên hình ảnh bản bạn với những màu sắc đặc biệt, đen và trắng, màu tươi hoặc
màu Pantone.
• Hỗ trợ những bảng màu với số lượng mảng màu lớn giúp cho việc tạo ra profile cho máy in được chính xác hơn
- được thiết kế dành cho mảng in proof và in ấn mỹ thuật.
• Giữ cho màu sắc luôn được ổn định và giữa các lần chạy thông qua chức năng "Linearization" để đưa máy in của
bạn trở về tình trạng ổn định của nó. • Chọn những bảng màu tiêu chuẩn hoặc tạo ra những bảng màu của riêng
bạn bao gồm những màu sắc đặc biệt và khổ giấy in phù hợp với bạn.
• Chọn những bảng màu tiêu chuẩn hoặc tạo ra những bảng màu của riêng bạn bao gồm những màu sắc đặc biệt
và khổ giấy in phù hợp với bạn.
• Nhanh chóng kiểm tra chất lượng đầu ra của màu sắc và độ sáng quang học với ColorChecker Proof để đánh giá
màu sắc trực quan.
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Bộ ứng dụng canh chỉnh ảnh - ColorChecher
ColorChecker sẽ mang đến cho bạn những kết quả bất ngờ với 24 mảng màu được tích hợp trong thẻ màu ColorChecker Classic, nó tạo ra profiler
cho những tấm ảnh RAW của bạn, ngay cả khi được chụp trong môi trường ánh sáng đèn thông thường. Cho dù bạn đang sử dụng một hay nhiều
máy chụp hình, bạn cũng sẽ dễ dàng thiết lập một nền tảng chung với màu sắc chính xác giúp bạn duy trì việc kiểm soát màu sắc của mình.
• Giảm thiếu sự khác biệt màu sắc giữa các máy ảnh và ống lense khác nhau.
• Điều chỉnh cho ánh sáng tổng hợp.
• Cân bằng màu sắc phù hợp với những khung cảnh khác nhau.
• Tạo ra những profiler kép bao gồm hai nguồn sáng khác nhau, được ứng dụng cho
môi trường có điều kiện ánh sáng đa dạng
• Có thể sử dụng phần mềm dưới dạng Plug-in trong Adobe Lightroom hoặc chạy ứng
dụng riêng.

Phần mềm PANTONE Color Manager
• Tích hợp tất cả thư viện màu PANTONE và luôn luôn được cập nhật tự động. • Tạo ra các bảng màu
PANTONE trích xuất từ những tấm hình của bạn.
• Cho phép bất cứ thư viện màu hay bảng màu được trích xuất từ những tấm ảnh bạn sử dụng trong
phần mềm I1Profiler để tối ưu hóa các profile của máy in.
• Giúp bạn đánh giá được khả năng của profile màn hình hay máy in của bạn dưới những điều kiện
ánh sáng cụ thể, bằng việc đưa ra những cảnh báo trong bảng màu, những màu nào ngoài vùng
gamut của profile sẽ xuất hiện một cảnh báo.
• Trích xuất ra những thư viện màu với đầy đủ các thông số để sử dụng trong thiết kế.

Phụ kiện
Bộ phụ kiện i1Pro 2 được thiết kế lại hoàn toàn để tối ưu hóa việc sử dụng dễ dàng và hiệu quả.

Giải pháp i1 Pro
• Giải pháp i1Pro 3 bao gồm 2 thẻ màu ColorChecker Classic để tạo profile cho máy ảnh
và ColorChecker Proof cho nhu cầu đánh giá trực quan.
• Mỗi bộ giải pháp i1Pro 3 bao gồm một bàn đo với nền màu sắc và một thanh thước
bằng nhôm chống trầy giúp bạn dễ dàng định vị được các bảng màu được in ra. Hệ
thống này giúp bạn có thể đo một cách dễ dàng và nhanh chóng, thậm chí bạn có thể
đo chỉ với một tay. Giảm thiểu tối đa việc xảy ra lỗi khi đo.
• Những phụ kiện trong bộ giải pháp i1 Pro 3 bao gồm: đế đỡ giữa máy khi làm profile
máy chiếu. đế đỡ máy khi làm profile cho màn hình, đế đỡ máy để đo điểm, đầu đo ánh
sáng môi trường, miếng hiệu chuẩn và một vali đựng thiết bị.
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CÁC TÙY CHỌN TRONG GIẢI PHÁP I1
3

3

3

Thiết bị
I1 Display Pro Colorimeter
I1 Pro 3 Spectrophotometer
Phần mềm

Màn hình
Đánh giá khả năng màn hình
Máy chiếu
Máy quét hình
Máy in RGB
Máy in CMYK
Máy in CMYK +
Đánh giá khả năng máy in
PANTONE Color Manager

Bảng màu
ColorChecker Classic (mini)
ColorChecker Proof

Cấu hình yêu cầu sử dụng i1Profiler
Macintosh®

Windows®

• Network adaptor installed and driver

• MacOS X 10.6.x, 10.7.x and 10.8 (with the

• Microsoft® Windows® XP® 32 bit

loaded

latest updates installed)

• Microsoft® Windows Vista® 32 or 64 bit

• DVD drive or high-speed internet connec-

• 512MB RAM (2GB recommended)

• Microsoft® Windows 7® 32 or 64 bit

tion required for software install, download

• Intel® Core Duo Processor

• Microsoft® Windows 8® 32 or 64 bit

and automatic software update

• Up to 500MB of available disk space

• All operating systems require latest updates

• User must have administrator rights to

(depending on components installed)

and Service Packs installed

install and uninstall application

• Powered USB Port

• 512MB RAM (2GB recommended)

• Monitor resolution of 1024x768 pixels or

• Intel® Core 2 Duo or AMD® Athlon® XP or

Ngôn ngữ tích hợp trong phần mềm

higher

better CPU

i1Profiler

• Dual display support requires either 2 video

• Up to 500MB of available disk space

* Chinese

* Italian

card or a dual head video card that support

(depending on components installed)

(Simplified)

* Japanese

dual video LUTs being loaded

• Powered USB Port

* English

* Portuguese

• DVD drive or high-speed internet connec-

• Monitor resolution of 1024x768 pixels or

* French

* Spanish

tion required for software install, download

higher

* German

* Russian

and automatic software update

• Dual display support requires either 2 video

• User must have administrator rights to

cards or a dual head video card that supports

install and uninstall application

dual video LUTs being loaded
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