
Infiniti

Como criar perfis de cor para a Infiniti Fina através do 
PhotoPRINT

O procedimento abaixo ilustra como criar um perfil de cor no PhotoPRINT para as impressoras Infiniti FINA SERIES através do
software PhotoPRINT Versão 6, utilizando o módulo OPCIONAL, caso seu software não tenha a opção informada abaixo, por 
favor entrar em contato com o departamento de vendas para adquirir o módulo.

Note que: Para efetuar a criação do perfil de cor, além do módulo OPCIONAL estar habilitado no PhotoPRINT também é 
necessária a utilização de Espectrofotômetro para efetuar a leitura das referências.

1) Para abrir o módulo de calibração, clique sobre o botão de opções da impressora (circulado abaixo) e selecione a opção 
Calibração de Cores



2) No módulo de calibrações de cor selecione a opção Criar Perfil ICC de Saída

3) Na janela abaixo, selecione em Configuração da Impressora o modo de impressão para o qual será criado o perfil de cores.
Na opção de Atributos do Perfil defina o nome do perfil a ser criado, clicar no botão Próximo

4) O primeiro teste a ser realizado para a criação do perfil de cor é a verificação do limite de tinta suportado pelo
substrato. Para isso clicar no botão Imprimir Prova para executar a impressão da imagem de verificação. Após a
secagem da imagem impressa selecione qual a porcentagem que melhor ficou impressa, clicar no botão Próximo.

Dica: Veja na imagem qual foi a carga de tinta mais alta onde não houve saturação de tinta e coloque no item 2 “limite de
tinta” da janela abaixo. Para ter certeza de que os valores que você selecionou estão corretos, após inserir os valores de
porcentagem no limite de tinta, execute o passo 3 “Prova de Verificação” onde será impresso o mesmo teste de impressão
com as porcentagens selecionadas. Se ainda houver alguma cor apresentando saturação de tinta, selecionar um novo limite
de tinta e execute novamente a impressão da “Prova de Verificação” até que a prova seja impressa corretamente sem
excessos.



Impressão para Verificação de Limite de Tinta



5) Nesta etapa, será feita a Linearização do perfil. Selecione na Configuração do Destino a opção 5% e clique no botão 
Imprimir Referências

6) Após a secagem da impressão, utilize o Espectrofotômetro para efetuar a leitura das tiras de cores. Para iniciar a 
leitura das cores, clique no botão Iniciar Leitura (circulado na figura acima). 

Após a leitura verificar se as cores lidas pelo Espectrofotômetro correspondem com as cores que estão marcadas nos
quadrantes com as referências.

7) Ao finalizar a leitura e a checagem clique no botão Próximo



8) Na janela seguinte será ajustado o Limite de Tinta Múltiplo, semelhante ao teste de Limite de Tinta.  Clique em
Imprimir Prova de Limite de Tinta Múltiplo e será feita a impressão das barras de cores referentes as misturas
múltiplas de cor. Selecionar a porcentagem onde não houve saturação ou borrões de cores e insira no quadro 2 “
Limite de Tinta Múltiplo” (vide figura abaixo).

Após selecionar as porcentagens clicar no botão Imprimir Verificação de Limite de Tinta Múltiplo para verificar 
se ainda ocorreu saturação das tintas. Se ainda houver alguma cor apresentando saturação de tinta, selecionar um novo 
limite de tinta e executar novamente a impressão da Prova de Verificação até que a prova seja impressa corretamente, sem 
excessos.

9) Nesta etapa serão impressas as referências de cores que completarão nosso perfil de cor. Para iniciar a impressão 
das referências selecione na Configuração do Destino a opção ECI2002 (1485 referências e clique no botão Imprimir 
Referências).



10) Após a secagem das impressões de referência, com o auxilio de um espectrofotômetro, execute a leitura das referências 
clicando no botão Iniciar Leitura

Após a leitura das referências, verifique se as cores lidas pelo espectrofotômetro correspondem as referências dos quadrantes
com a referência numérica. Uma leitura errada poderá afetar todo o perfil de cor.

NOTA: Caso durante a verificação você encontre alguma leitura de cores “errada” (exemplo da figura abaixo, referência F19,
que era para ser Amarelo e foi lido como Magenta), clique no botão MEDIR UMA TIRA NOVAMENTE ou no botão MEDIR UM
REMENDO NOVAMENTE e refaça a leitura da referencia ou da linha completa das referências de cor para corrigir o problema.



11) O último passo para gerar o seu perfil é escolher as opções de Geração do Preto (default GCR), Inicio do Preto 
(recomendado 20%) e Tamanho do Perfil (recomendado Grande). A versão do ICC a ser utilizada é a 2.1. Clique no botão 
GERAR e seu perfil será compilado e estará pronto para o uso.

12) Após a conclusão da criação do perfil clique no botão Concluído para fechar o módulo de calibração de cores.

MEDIR UMA TIRA 
NOVAMENTE

MEDIR UM REMENDO
NOVAMENTE


