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Quick Color Match-software voor 
kleurenbeheer ondersteunt ILFORD 
papier 
 
 

Met de nieuwste update ondersteunt de Quick Color 

Match-software nu ook de meest geliefde soorten 

ILFORD fotopapier. Quick Color Match werd in 2016 

tijdens de photokina gepresenteerd. Met de tool wordt 

het complexe kleurenbeheerproces voor het afdrukken 

met inkjetprinters voor thuisgebruik heel eenvoudig. 

Met drag-and-drop geeft u in Quick Color Match alle vereiste instellingen 

voor de monitor, bewerkingssoftware en printer op. Om snel en 

eenvoudig de weergave op de monitor af te stemmen op het 

afdrukresultaat.  

De software werd ontwikkeld in het kader van een samenwerkingsverband tussen 

EIZO, Adobe, Canon en Epson. De gebundelde kennis van deze branchereuzen 

heeft geresulteerd in snelle en gebruiksvriendelijke software, die de 

kleurafstemming en de printworkflow aanzienlijk vereenvoudigt.  

 

Ondersteuning voor de meest 

geliefde soorten ILFORD papier 

Met de nieuwste update ondersteunt de 

Quick Color Match-software nu ook de 

onderstaande papiersoorten van ILFORD: 

• ILFORD Gold Fibre Silk 

• ILFORD Gold Fibre Gloss 

• ILFORD Smooth Cotton Rag 

• ILFORD Textured Cotton Rag 

• ILFORD Smooth Pearl 

• ILFORD Smooth Gloss 

 

Overeenstemming van monitorweergave en afdrukresultaat 

Met Quick Color Match hoeft de gebruiker alleen maar de printer en het te 

gebruiken papier te selecteren. De software past vervolgens de 

kleureninstellingen aan, zodat de weergave op de monitor met slechts enkele 

muisklikken op het afdrukresultaat kan worden afgestemd. 

 

Verkrijgbaarheid 

U kunt Quick Color Match vanaf 15 februari 2018 gratis downloaden. Ga voor 

informatie over de compatibiliteit van hardware en software naar de internationale 

EIZO-website: www.eizoglobal.com/i/download/qcm  

http://www.eizo.be/
http://www.facebook.com/eizo.nl
http://www.eizoglobal.com/i/download/qcm
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EIZO: compromisloze kwaliteit 

 

Over EIZO 

EIZO, wat "beeld" in het Japans betekent, is een bedrijf in visuele 

technologie dat monitoroplossingen voor het hogere segment ontwikkelt 

en produceert. EIZO combineert hardware- en softwaretechnologieën met 

consulting, webhosting en andere services om klanten in uiteenlopende 

sectoren zoals de grafische sector, gaming, de medische sector, maritieme 

sector en luchtverkeersleiding, te helpen meer comfortabel, doeltreffend 

en creatief te werken. EIZO, met hoofdkantoor in Hakusan (Japan), heeft 

O&O-centra en fabrieken in Japan, China, Duitsland en de VS, en is in 

meer dan 80 landen vertegenwoordigd. 
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