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Vescom chętnie pomaga w realizacji kreatywnych
projektów. Poniżej znajdą Państwo informacje ogólne
oraz kilka wskazówek praktycznych dotyczących
przesyłania plików.

pliki w formacie pikselowym

pliki wektorowe

Plik w formacie pikselowym jest obrazem fotograficznym zbudowanym z pikseli, najmniejszych elementów obrazu. Każdy piksel
jest małym kolorowym kwadratem. Komputer tworzy obraz z setek
lub tysięcy rzędów tych kwadratów.

Plik w formacie wektorowym jest plikiem graficznym, który nie
zawiera pikseli. Plik wektorowy opiera się na wzorach matematycznych. We wzorach tych zawarte są informacje na temat
położenia punktu, lokalizacji i długości linii. Obraz wektorowy
można dowolnie powiększać bez utraty jakości i/lub ostrości
obrazu!

— Przykłady

plików w formacie pikselowym to: zdjęcia z aparatu
lub telefonu komórkowego, skany zdjęć, skany ilustracji
— Formaty plików: JPG/.JPEG, .TIFF,
.RAW, .PSD
— Obróbka w programie
Adobe Photoshop

raster/pixel

— Przykłady plików wektorowych:
Obrazy geometryczne, logo i ikony,
wzory graficzne, typografia
— Formaty plików: .AI, .EPS, .PDF
— Obróbka w programie
Adobe Illustrator

vector

łączenie plików w formacie
pikselowym i wektorowym

dane techniczne dostarczanych plików
+print

Chcą Państwo połączyć pliki w formacie pikselowym z plikami
wektorowymi? Na przykład edytując (własne bądź zakupione)
zdjęcie poprzez umieszczenie na nim tekstu lub logo lub dodanie
do zdjęcia wzoru? To możliwe! Uwaga: zdjęcie pozostaje plikiem
w formacie pikselowym a dodatkowe elementy (tekst, logo lub
wzór) - plikiem wektorowym.

— Pliki w formacie pikselowym: minimum 300 dpi, skala 1:10, plik
programu Adobe Photoshop (PSD, JPG, TIFF, PDF).
— Pliki wektorowe (linie, logo, tekst, itp.), plik programu Adobe
Illustrator (AI, EPS, PDF).
— Łączenie plików wektorowych z plikami w formacie pikselowym: plik programu Adobe Illustrator (AI, PDF).
— Pliki należy przesłać za pomocą serwera FTP firmy Vescom lub
korzystając z usługi przesyłania plików (We Transfer lub
Dropbox).
— Jeżeli to możliwe, prosimy o przesłanie przykładu w skali
(1:20), na którym widoczne będą obrazy, kolor, skala, typ czcionki i układ.
— Do nadruku próbnego 1 mb konieczne jest zawsze podanie
oryginalnych wymiarów ścian!

Kolejność obróbki plików: zdjęcie należy najpierw edytować w
programie Photoshop, a następnie otworzyć je w programie
Illustrator. Dopiero w Illustratorze należy dodać tekst, logo lub
wzór.
Uwaga: pliki w formacie pikselowym można edytować tylko
Photoshopie. Można je wprawdzie zarówno otworzyć w
Illustratorze, jak i w tym programie zapisać, ale stają się wtedy w
rzeczywistości plikiem wektorowym z pikselową zawartością.
Oznacza to, że nie można powiększyć pliku bez utraty jego
jakości.
druk w CMYK
Drukujemy zawsze w formacie kolorów CMYK, profil Coated
FOGRA 39.

— Typ czcionki powinien być zawsze zachowany w konturze czcionki. W przeciwnym razie należy przesłać nam typ czcionki.
(plik .TTF)
— Należy zawsze dołączyć oryginalne obrazy w formacie PDF
lub przesłać powiązane pliki jeszcze oddzielnie.

raster/

przykład obrazów pikselowych
Obrazy te są dostarczane w rozdzielczości 300 DPI.
Powiększenie jest w rozdzielczości 30 DPI i pokazuje wielkość
rzeczywistą. Traktujemy to jako wskazówkę i minimalny wymóg w
zakresie dobrej jakości druku. W razie jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących jakości druku radzimy zawsze wykonanie wydruku
próbnego.
uwaga
wytyczną jest 300 dpi, skala 1:10, ale nie zawsze gwarantuje to
dobrą jakość druku. W razie jakichkolwiek wątpliwości radzimy
wykonanie wydruku próbnego.
72,07 cm x 47,90 cm / 300 dpi

x10

72,81 cm x 58,35 cm / 300 dpi

x10

720,7 cm x 479,0 cm / 30 dpi

proporcje
Jeżeli stosunek szerokości/wysokości obrazu nie zgadza się
z proporcjami szerokości/wysokości ściany (czerwona ramka),
obraz należy edytować. Obraz można wtedy przyciąć,
powiększyć, zmniejszyć itp. Może to mieć wpływ na jakoś
obrazu.

728,1 cm x 583,5 cm / 30 dpi
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