CASE STUDY

Monitory NEC SpectraView® zapewniają przede
wszystkim pełną kontrolę nad projektem tworzonym
na ekranie.

Monitory serii NEC SpectraView® z uwagi na zaawansowane możliwości precyzyjnej kontroli koloru stanowią obecnie atrakcyjną
ofertę dla firm korzystających z własnych pracowni graficznych.
Echo Investment S.A., ze względu na specyfikę działalności, od pewnego czasu wyraźnie odczuwała potrzebę modernizacji zaplecza
poligraficznego.
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W celu zdobycia pełnej wiedzy na temat monitorów

SpectraView® 2180 zintegrowany z modułem GretagMacbeth EyeOne Pro pozwala na kalibrację poprzez programowanie 10-bitowej krzywej gamma
- osobno dla barw RGB.

Etap prób
Zaledwie kilka dni testów wystarczyło, by
Echo Investment zdecydował się na zakup. Wybrano trzy modele LCD NEC Spectra-View® 2180,
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Odsuwane okno w części górnej fartucha osłonowego powoduje, że do kalibracji nie trzeba zdejmować
całej osłony, a więc obraz nie jest zakłócany przez
odbicia światła ze źródeł zewnętrznych.

Do najważniejszych zalet zakupionego przez
Większa funkcjonalność
LCD SpectraView® 2180 to doskonała alterna-
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SpectraView® 2180 zintegrowany z modułem
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GretagMacbet EyeOne Pro, na zakupienie którego
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sunek kosztu Cromalinu czy Matchprintu do Proofa.

la na kalibrację sprzętu poprzez programowanie

Stąd gwarancja bardzo wysokiego zwrotu z inwestycji. Zakup monitorów serii NEC SpectraView®

10-bitowej krzywej gamma - osobno dla barw czerwonej, zielonej i niebieskiej. Warto zaznaczyć, że seria
SpectraView® powstaje w oparciu o specjalnie wyselekcjonowane matryce LCD.

zmniejszenie stresu i niepewności pracowników, o to

można wykonać na miejscu. Zapewnia to oszczęd-
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