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ВИМОГИ ДО ФАЙЛІВ CtP

Наше обладнання дозволяє виготовляти форми для офсетного друку розміром від 490x370 мм 
до 1118x813 мм. Роздільна здатність 2400 dpi (96 dpmm). Максимальна лініатура растру 240 lpi. 
Якщо не вказано інше, то файли виводяться з наступними параметрами: 

модель кольору – CMYK; лініатура – 175 lpi; форма крапки – кругла евклідова,  
кути растру: C – 750, M – 450, Y – 00, K – 150; ICC профілі ігноруються. 

Можливе використання стохастичних растрів (10, 20, 30 мкм) за попереднім погодженням.

Електронні файли приймаються тільки у форматі PDF, модель кольору – CMYK:
 – макети підготовлені в CorelDRAW – PDF версії 1.3 (режим сумісності з Acrobat 4),
          Можна використовувати стандартне налаштування CorelDRAW – «PDF/X-3»;
 – із програм ADOBE – PDF не вище версії 1.5 (режим сумісності з Acrobat 6).
Розміри сторінки в макеті повинні відповідати розміру друкарської форми (Фв*Фш).

Ім’я файла:
назва-роботи_розмірформи_кількістьсторінок-с_колір_лініатура_кількістькопій-к
Наприклад: 
| етикетки22_605х740_1-с_CMYK_175  | книга44_370х490_48-с_К_150           | буклет88_605х740_3-с_KSS_150
| буклет33_605х745_1-с_CMYKS_200   | газета55_637х1025_1-с_СК_90_2-к   | книга11_770х1030_8-с_МК_175

Параметр _розмірформи_ (Фв*Фш) може набувати лише попередньо узгоджені значення і 
залежить від наявного асортименту форм.

Якщо макет має всі складові CMYK, а треба вивести якийсь один чи два кольори, то можна 
вказати це в імені файла (див. приклади). 

Недопустима наявність в одному файлі сторінок із різною кількістю кольорів.
Потрібно розділяти в різні файли сторінки із CMYK та сторінки, де є для виводу тільки К 

чи інша комбінація неповного набору CMYK. За наявності таких сторінок, із різною кількістю 
кольорів, буде виведено CMYK-комплект для всіх сторінок.

Бажано переводити шрифти у криві. За відсутності можливості перетворення шрифтів у криві 
їх слід вбудувати у вихідний файл PDF.
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