Originele opname
in sRGB

LEGENDE en VERANTWOORDING

KLEURBEHEER ROADBOOK (colormanagement roadbook) 2012

Omdat niet alle kleuren van het onderwerp binnen de kleurruimte vallen (zie rechterkant 3D model) zullen een aantal kleuren afgezwakt worden
(gedesatureerd).
Omdat de sRGB kleurruimte vrij klein is zullen de
meeste kleuren sterk verzadigd lijken.
Er is weinig correctieruimte binnen sRGB.

RGB-waarden zijn geen garantie voor een juiste kleurweergave, omdat elk apparaat de kleuren met zijn eigen waarden samenstelt!
Daarom is het noodzakelijk om over een specifiek profiel te
beschikken wanneer de kleuren moeten omgezet worden
naar een ander apparaat.
Een specifiek profiel is een profiel dat specifiek voor dat apparaat en, in geval van printers, voor die papiersoort werd
opgemaakt

Deze werkwijze geeft het minste kleurverlies
of kleurafwijking

Deze werkwijze geeft iets meer kleurverlies
of kleurafwijking

Originele opname
in AdobeRGB
Omdat meer kleuren van het onderwerp binnen
de kleurruimte vallen (zie rechterkant 3D model)
zullen er minder kleuren afgezwakt worden
(gedesatureerd).
Omdat de Adobe RGB kleurruimte iets groter is
zullen de meeste kleuren minder verzadigd lijken.
Er is iets meer correctieruimte binnen AdobeRGB.

CMYK-waarden zijn geen garantie voor een juiste kleurweergave, omdat elk apparaat de kleuren met zijn eigen
waarden samenstelt!
Daarom is het noodzakelijk om over een specifiek profiel te
beschikken wanneer de kleuren moeten omgezet worden
naar een ander apparaat.
Een specifiek profiel is een profiel dat specifiek voor dat apparaat en, in geval van printers, voor die papiersoort werd
opgemaakt

Deze werkwijze geeft meer kleurverlies
of kleurafwijking
Geconverteerd naar Coated Fogra 39:
en dan naar HP LP2475 W (wide gamut)
(= softproofing)

Originele opname in RAW
zonder cameraprofiel
geopend in Prophoto RGB
Omdat alle kleuren van het onderwerp binnen de
kleurruimte vallen (zie 3D model) zullen er geen
kleuren afgezwakt worden (gedesatureerd).
Omdat de ProphotoRGB kleurruimte iets heel
groot is zullen de meeste kleuren
minder verzadigd lijken.
Er is veel correctieruimte binnen ProphotoRGB.

Geconverteerd naar printerprofiel:
ip4850 - Canon PP101
56 -28 33

115 143 76

67 22 85 6

56 -28 32

130 192 83

68 22 84 5

68

8 48

184 159 78

21 33 77 9

68

8 48

197 166 97

21 34 76 9

70 -22 -17

134 180 200

61 9 20 0

70 -23 -17

159 226 214

60 8 20 0

44

155

20 89 53 11

44

195

20 88 54 11

54 17

Lab

68 81

HP
LP2475
wide gamut

Coated
Fogra 39
CMYK

Geconverteerd naar beeldschermprofiel:
HP LP2475 W (wide gamut)
(= geen softproofing)
56 -28 32
68

Originele RAW opname
met eigen cameraprofiel geconverteerd naar
Prophoto RGB
via Adobe Camera Raw
of Lightroom
(of andere raw-converter)

95 123 70

67 22 85 6

56 -28 32

8 47

158 145 77

21 34 76 9

68

70 -23 -17

133 163 186

61 9 20 0

70 -22 -17

44

125

20 89 53 11

44

54 17

Lab

63 63

Pro
Photo
RGB

Coated
Fogra 39
CMYK

De referentiekleuren werden op de modellen gemeten
met de XRite Eye-One Pro zonder UV filter
en in Photoshop aangebracht via de Lab-waarden.

7 47

Heldere kleuren kunnen grotere afwijkingen vertonen
indien zij buiten het kleurbereik van het doelprofiel vallen.

54 17

Lab refentiekleuren (gemeten op model)

Niet converteren naar cmyk
(late binding)

raw -> cameraprofiel geeft
het minste kleurverlies en de juiste kleuren

Heeft een aantal voordelen:
- lagen kunnen behouden blijven
- filters kunnen gebruikt worden

raw -> prophoto RGB geeft
het minste kleurverlies

Relatief
colorimetrisch
met zwartpunt
compensatie!

Profiel insluiten noodzakelijk!
adobe rgb geeft minder kleurverlies
en minder verzadigde kleuren

150 214 115

67 22 85 6

56 -28 33

68

7 47

184 159 79

21 34 76 9

68

8 47

221 201 123

21 33 76 9

68

70 -23 -17

134 180 200

61 9 20 0

70 -23 -17

166 234 229

44

155

20 89 53 11

44

218

Lab

67 22 85 5

56 -28 33

geen profiel (niet-gekalibreerd) geeft
overdreven verzadigde kleuren
vooral bij wide-gamut schermen

70 -22 -17

133 163 186

61 9 20 0

44

125

20 89 53 11

54 17

Lab

63 63

Pro
Photo
RGB

Coated
Fogra 39
CMYK

70 -23 -17

102 184 202

61 9 20 0

70 -22 -17

131 182 200

61 9 20 0

44

184

20 89 53 11

44

159

20 89 53 11

54 17

7 48

158 145 76

21 34 76 9

68

61 9 20 0

70 -22 -17

133 163 186

90 161

20 89 53 11

44

125

R220
Ilford
ClassPearl

Coated
Fogra 39
CMYK

54 17

Lab

63 63

Pro
Photo
RGB

Relatief
colorimetrisch
met zwartpunt
compensatie!

8 47

192 178 104

21 34 76 9

68

8 47

197 160 78

21 34 76 9

65 11 18 0

70 -22 -17

133 163 186

60 7 19 2

70 -23 -17

127 198 213

61 9 20 0

70 -23 -17

102 184 202

61 9 20 0

35 94 64 0

44

125

44

209

20 89 53 10

44

184

20 89 53 11

70 -22 -17

133 163 186

20 89 53 11

44

125

Roland
Coated
Satin

54 17

Lab

64 64

Pro
Photo
RGB

9 87 47 21

ISO
Coated
V2 (ECI)

In dit geval moet het kleurbeheer in het
printerstuurprogramma uitgeschakeld worden!
Relatief
colorimetrisch
met zwartpunt
compensatie!

rechtstreeks met kleurbeheer in colorsync

55 17

Lab

61 110

Fuji
Frontier

Coated
Fogra 39
CMYK

converteer naar het specifiek printerprofiel
voor digitale fotoboeken

- Firefox op Mac en Windows
- Safari op Mac en Windows

Relatief
colorimetrisch
met zwartpunt
compensatie!

specifiek printerprofiel wordt door Windows
gekozen als uitvoerprofiel

dit geeft geen enkele kleurgarantie!

behoud het ingesloten profiel
indien het labo beschikt over
nieuwe belichtingsapparatuur
die kleurbeheer ondersteunt

specifiek printerprofiel wordt door de rip
gekozen als uitvoerprofiel

pdf X-1a

specifiek monitorprofiel
voor weergave op andere monitoren

algemeen drukpersprofiel voor drukwerk
waarvan het papierprofiel niet gekend is
en voor digitaal drukken (ook fotoboeken)

srgb meestal voor webtoepassing,
maar geen garantie (zie verder)

Softproofing simuleert een ander apparaat,
bijvoorbeeld de printer, de drukpers...
en stuurt de “nagebootste” kleuren
naar het beeldscherm
in plaats van de originele kleuren

converteren naar een algemeen cmyk-profiel
als de kleurinstellingen op
Europa Prepress 2 of 3 ingesteld staan!
om te converteren naar een
specifiek drukpersprofiel
moeten de kleurinstellingen aangepast worden!

Bij kleurnummers behouden
blijft de cmyk-samenstelling behouden
maar veranderen de kleuren van uitzicht!
Cmyk-zwart moet wèl behouden worden!

Acrobat Pro
of Pitstop Pro

rip (specifiek)
pdf X-1a
converteren naar het specifieke cmyk-profiel
indien een specifiek drukpersprofiel beschikbaar is

andere pdf (vb: X-3)
alleen gebruiken indien rip
deze juist kan omzetten!

prepress workflow of rip en plaatbelichter

de kleuren worden door de rip
naar de juiste cmyk samenstelling omgezet
via het specifiek drukpersprofiel
Indit geval kan er best gedrukt worden
op densiteit en Lab-waarden!

rip (algemeen)
Kleurnummers omzetten!

de kleuren worden door de rip
naar de juiste cmyk samenstelling omgezet
via het algemeen drukpersprofiel
(bijvoorbeeld: Fogra).
In dat geval moet er gedrukt worden
volgens een norm (bijvoorbeeld: Fogra)!

54 17

Lab

Converteer naar sRGB en sluit het profiel in:
- alle andere browsers

converteer naar sRGB
indien er geen specifiek belichterprofiel
beschikbaar is
en indien afgedrukt op echt fotopapier

Kleurnummers omzetten!

67 22 85 6

68

converteer naar het specifiek printerprofiel
per drager,
indien afgedrukt op canvas, pvc enzovoort

Exporteren of opslaan als PDF
(voor druk of digitale druk)

97 147 75

Prophoto RGB
Geconverteerd naar sRGB

14 30 74 17

specifiek printerprofiel wordt in de fotosoftware
of opmaaksoftware gekozen als uitvoerprofiel

Indien er geen specifiek printerprofiel
in de rip beschikbaar is
zal er geen juiste kleurweergave mogelijk zijn!

Coated
Fogra 39
CMYK

158 145 76

61 9 20 0

Lab

Pro
Photo
RGB

7 48

68

Pro
Photo
RGB

Lab

56 -28 32

30 40 82 0

Coated
Fogra 39
CMYK

Coated
Fogra 39
CMYK

56 80

67 22 85 6

158 145 77

64 64

sRGB

54 17

111 184 99

7 48

53 17

53 80

56 -28 32

56 -28 33

via een (Postscript)rip (grootformaat printers)

Relatief
colorimetrisch
met zwartpunt
compensatie!

21 34 76 9

21 34 76 9

Converteer wel of niet naar sRGB
en sluit het profiel niet in:
- alle browsers

adobe rgb geeft minder kleurverlies
en minder verzadigde kleuren

158 145 76

186 158 84

Converteer niet,
maar sluit het originele profiel in

specifiek drukpersprofiel voor drukwerk waarvan
het specifieke papierprofiel wel beschikbaar is

7 48

8 47

converteer naar het specifiek belichterprofiel
per papiersoort,
indien afgedrukt op echt fotopapier

Kleurnummers behouden!

68

68

rechtstreeks vanuit software

specifiek printerprofiel voor zelf afdrukken

67 22 85 5

21 34 76 9

62 11 80 20

75 28 90 0

rechtstreeks met Windows kleurbeheer

prophoto RGB geeft minder kleurverlies
en minder verzadigde kleuren

95 123 70

197 160 78

een schermprofiel geeft de specifieke situatie
van het beeldscherm weer
wanneer het gekalibreerd is volgens:
- een algemene norm (D50, D55, D65)
- de specifieke werkruimte (beoordelingslicht)
geeft het het minste kleurverlies
en de juiste kleuren

Geconverteerd naar drukpersprofiel:
Coated Fogra 39 (ISO 12647-2:2004)

56 -28 33

8 47

Web

Softproofing

srgb geeft veel kleurverlies
en sterk verzadigde kleuren

67 22 85 6

Fotolabo

Let op! Werken met cmyk-waarden
is GEEN kleurbeheer!
en garandeert NIET de juiste kleur!

specifiek scannerprofiel geeft
het minste kleurverlies en de juiste kleuren

113 146 81

95 123 70

96 124 71

Profiel insluiten niet nodig
(soms zelfs af te raden)

Scannen

Altijd profiel insluiten voor verdere verwerking!

95 123 70

srgb geeft kleurverlies
en sterk verzadigde kleuren

- converteren naar specifiek cmyk-profiel

56 -28 32

Prophoto RGB
Geconverteerd naar specifiek laboprofiel:
Fuji Frontier (no conversion)

PDF X-1 a in Acrobat X
Geconverteerd naar algemeen drukpersprofiel:
Iso Coated V2 (ECI)

specifiek printerprofiel wordt door colorsync
gekozen als uitvoerprofiel

Converteren naar cmyk
(early binding)

Relatief
colorimetrisch
met zwartpunt
compensatie!

PDF X-1 a in Acrobat X
Geconverteerd naar specifiek drukpersprofiel:
Roland305_Coated_Satin_175lpi

56 -28 32

Coated
Fogra 39
CMYK

67 22 85 6

Lab

67 22 85 5

HP
LP2475
wide gamut

97 147 75

Coated
Fogra 39
CMYK
Geconverteerd naar algemeen drukpersprofiel:
Coated Fogra 39 (ISO 12647-2:2004)
opgeslagen als PDF X-1a:2003

54 17

56 -28 32

©marc-en-ciel.be 2012 ©marc cielen 2012 - alles uit deze uitgave mag overgenomen worden zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur, mits uitdrukkelijke bronvermelding.
Ondanks de zorg die aan deze uitgave werd besteed kunnen er nog fouten in voorkomen, marc-en-ciel.be neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade opgetreden door de toepassing van de beschreven technieken, het is aan de gebruiker om de technieken grondig te testen alvorens ze in een productieomgeving toe te passen.

115 143 76

68 80

Prophoto RGB
Geconverteerd naar Adobe RGB

68

56 -28 33

54 17

Prophoto RGB
Geconverteerd naar sRGB

Hoe kleiner het verschil in de drie waarden (= Delta E) hoe
minder goed het verschil in de meeste kleuren kan waargenomen worden.

Afdrukken (inkjet, laser, solvent, grootformaat)

- converteren naar algemeen cmyk-profiel
Altijd profiel insluiten voor verdere verwerking!

ip4850
PP101

Lab-waarden zijn een wetenschappelijk notatie van kleuren.
Zij geven een goede indruk van het visuele verschil tussen
twee kleuren.

Beeldscherm

adobe rgb geeft minder kleurverlies
en minder verzadigde kleuren

srgb geeft veel kleurverlies
en sterk verzadigde kleuren

Lab

32 128

Geconverteerd naar printerprofiel:
R220 - Ilford Classic Pearl

Lab

Opname met digitale camera

54 17

Deze werkwijze geeft het meeste kleurverlies
of kleurafwijking

Het gebruik van Pantonekleuren is geen garantie op de
juiste kleurweergave.
Veel software kan deze kleuren niet juist weergeven.
Beeldschermen kunnen een aantal van deze kleuren niet
juist weergeven.
De meeste printers en digitale drukpersen kunnen deze
kleuren niet exact reproduceren.
Om Pantonekleuren te kunnen vergelijken kan je best de
Lab-waarde van deze kleuren gebruiken en meten.

53 80

sRGB

Coated
Fogra 39
CMYK

