Agora compatível com
calibração de dispositivos móveis com o
aplicativo ColorTRUE

SOLUÇÕES X-RITE PARA TELAS
COLORMUNKI SMILE
CALIBRAÇÃO DE MONITORES SURPREENDENTEMENTE SIMPLES
Simplesmente. Surpreendente. O ColorMunki Smile é uma solução simples, de nível introdutório, projetada para fotógrafos
amadores, fãs do desenho digital, usuários de videojogos e visualização de páginas da Internet de modo a assegurar que a tela
do monitor do seu computador, táblet e telefone celular exiba cores corretas. O ColorMunki Smile é super simples de usar. Os
resultados são surpreendentes. Não está na hora de você se tornar um Perfeccionista das Cores?

COLORMUNKI DISPLAY
SIMPLIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO AVANÇADA DE TELAS
Simplesmente. Surpreendente. O ColorMunki Display proporciona uma calibração da tela de monitores, computadores
portáteis, táblets, telefones celulares e projetores surpreendentemente exata para os Perfeccionistas das Cores que
buscam simplicidade em conjunto com resultados em nível profissional. Quer seja um um fotógrafo ou desenhista amador
ou professional, o ColorMunki Display lhe oferece tudo que você possivelmente precisaria para obter uma tela ou projetor
brilhantemente calibrados. Para os Perfeccionistas das Cores que buscam simplicidade, o ColorMunki Display os surpreenderá
totalmente.

i1DISPLAY PRO
CALIBRAÇÃO PROFISSIONAL DE TELAS PARA OS MAIS EXIGENTES PERFECCIONISTAS DAS CORES
Cor. Perfeita. O i1Display Pro é a escolha definitiva para os profissionais sérios nos setores de fotografia, desenho e imagens
que buscam obter máximo nível de precisão das cores nas telas de monitores, computadores portáteis, táblets, telefones
celulares e projetores. o i1Display Pro confere aos Perfeccionistas das Cores o perfeito equilíbrio entre velocidade, opções e
controles para uma precisão cromática inigualável.

APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS COLORTRUE
CORES PERFEITAS. EM TODO LUGAR E EM TODA PARTE.
Aumente o valor da sua solução de calibração de telas com o ColorTRUE: o único aplicativo de calibração para dispositivos
móveis que proporciona ferramentas ímpares de cor para garantir que suas imagens sejam exibidas com cores uniformemente
exatas. Baixe o aplicativo gratuitamente nas lojas Apple e Google Play.

ColorMunki Smile

ColorMunki Display

i1Display Pro

NÍVEL BÁSICO

NÍVEL AVANÇADO

NÍVEL PRO

Recomendado para

Fotógrafos e desenhistas amadores, usuários de videojogos e visualização de páginas da Internet

Fotógrafos e desenhistas
experientes e profissionais

Fotógrafos, desenhistas
e projetistas de imagens
profissionais

Nível de proficiência

Iniciante

Iniciante a intermediário

Intermediário a avançado

Facilmente guiada por assistente
com bons resultados

Facilmente guiada por assistente
com resultados profissionais

Facilmente guiada por assistente
e/ou definida pelo usuário com
resultados profissionais

•

•

•

•

•

Somente iOS

iOS e Android

iOS e Android

•

Função de matização de telas

Salvar, compartilhar e reutilizar
fluxos de tarefas

Controle Automático da Tela (ADC Automatic Display Control) da X-Rite

•

•

Medição da Luz Ambiente

•

•

Correção da Luz Ambiente com o
Tempo

•

•

Melhor

Máxima

Visual predefinida e definida pelo
usuário

Visual predefinida e definida pelo
usuário; dE numérico, tolerâncias
passa/falha, tendência da tela

Luminância, Ponto Branco e
Resposta Tonal

Luminância, Ponto Branco e
Resposta Tonal

Interface com o usuário

RECURSOS
Calibração e Perfilamento de
Monitores
Perfilamento de Projetores
Calibração de Dispositivos Móveis*
Compatível com múltiplas telas

Calibração Avançada de Monitores
Comparação Antes e Depois

Imagem visual predefinida

Opções predefinidas para os
parâmetros de calibração
Configurações de Calibração
Avançadas e Personalizadas

Luminância, Ponto Branco, Relação
de Contraste, Alvo de Caracterização, Otimização de Imagens

Otimização de Cores Pantone

•

Análise da Qualidade de Perfis

•

Teste da Uniformidade de Telas

•

xrite.com | xritephoto.com | pantone.com

* exige baixar o aplicativo ColorTRUE
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