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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

A Quick Color Match a Hahnemühle, 
Tecco és SIHL márkájú papírtípusokat 
támogatja. 
 
A legújabb frissítésnek köszönhetően a Quick Color Match szoftver ezentúl 
a Hahnemühle, SIHL és Tecco gyártók legnépszerűbb fotópapír típusait is 
támogatja. Az EIZO, Adobe, Canon és Epson cégek közötti szoros 
együttműködés részeként kifejlesztett Quick Color Match (QCM) szoftver 
alkalmazásával jelentősen egyszerűbbé válik az otthoni tintasugaras nyomtatók 
használatával járó színkezelési munkafolyamat. A Quick Color Match 
használatával a monitor, a szoftver és a nyomtató beállításai „húzd és ejtsd” módon 
végezhetők el. Így rendkívül gyorssá és egyszerűvé válnak a monitor és a nyomatok 
közötti színillesztési feladatok. 
 
A Canon, Epson, ILFORD, Hahnemühle, SIHL és Tecco gyártók papírtípusait is 
támogató QCM gyakorlatilag az Európában kapható valamennyi fontosabb 
képzőművészeti fotópapír használatára alkalmas. 

 

Támogatott papírtípusok: 

Hahnemühle 

• FineArt Baryta 

• Photo Rag Baryta 

• Photo Rag (188, 308, 500, Duo) 

• Photo Rag, ragyogó fehér 

• Photo Rag, extra sima 

• German Etching 

• Hahnemühle Photo Luster 

• Hahnemühle Photo Matt Fibre 

 

SIHL  

• Gyöngyház hatású, magasfényű fotópapír 290 

• Magasfényű fotópapír 330 

• Lustre fotópapír 300 

• Lustre Duo fotópapír 330 

• Baryta szatén fotópapír 295 

• Sima felületű, matt gyapotpapír 320 

• Texturált felületű, matt gyapotpapír 320 

http://www.eizo.hu/
http://www.eizo.hu/h%C3%ADrlev%C3%A9l
https://www.facebook.com/EIZOMagyarorszag
https://www.instagram.com/eizoeurope
https://www.youtube.com/channel/UCyExNdT9224Pyi6oC8Gr-6Q
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Tecco  
• PHOTO PM230, matt 

• PHOTO PL285 Luster 

• PHOTO PUW285 Ultra White 

• PHOTO PFR220 DUO Fine Art Rag 

• PHOTO GB330 Galleryboard 

• PHOTO BT270 Baryt 

• PHOTO BMT275 Baryt Matt 

 

Gyors és egyszerű színkezelés a QCM segítségével 

A Quick Color Matchnek köszönhetően a felhasználónak csak a nyomtatót és a 
kívánt papírtípust kell kiválasztania, a szükséges színkezelési beállításokat a szoftver 
végzi el, így a monitor és a nyomatok közötti színillesztési feladatok gyorsan és 
egyszerűen, mindössze néhány egérkattintással végrehajthatók. 
 

Elérhetőség 

A Quick Color Match most ingyenesen letölthető. A hardver- és 
szoftverkompatibilitási információkért látogasson el webhelyünkre: 
https://www.eizo.hu/qcm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIZO: Tökéletes minőség, kompromisszumok nélkül 

A felsőkategóriás monitormegoldások terén a világ egyik vezető gyártójának 
számító EIZO neve a japán „kép“ szóból ered. Az EIZO elkötelezte magát amellett, 
hogy minden egyes alkalmazási területhez a legmegfelelőbb monitort kínálja. Az 
EIZO monitorok így mindenhol megtalálhatók, ahol a kiemelkedő képminőség 
elengedhetetlenül szükséges. Többek között: háttérirodákban, kórházakban, légi 
irányítási központokban, tervezőirodákban, fotóstúdiókban, hajóhidakon, építészeti 
irodákban, tőzsdéken és játékbajnokságokon.  

Röviden: Az EIZO a kompromisszumok nélküli minőség szinonimája. A vállalat 
termékeit évtizedek óta magas fokú megbízhatóság, kiváló képminőség és 
kiemelkedő ergonómia jellemzi.  

https://www.eizo.hu/qcm

