n
e
n
j
i
l
t
h
Ric

Druk specificaties
Drukprocess:
Rasterlineatuur:
Resolutie afbeeldingen:
Resolutie lijnwerk (1-bit):
Reproduceerbare percentages:
Puntverbreding (Dot gain):
ICC kleurprofiel:
ICC zwart/wit profiel:
Toelaatbaar inkt aandeel (TAC):

Cold-set Web-offset 48 grams newsprint
90 lpi
200 Dpi
1200 Dpi
minimaal 4%; maximaal dot 90%
50% tint heeft een puntverbreding van 26% (50% = 76%)
ISOnewspaper26v4.icc
ISOnewspaper26v4_gr.icc
240%

Amigoe drukt volgens de ISO 12647-3 specificaties.

Aanlever richtlijnen
Indien u een kwalitatief hoogwaardige reproductie wenst van uw advertenties adviseren wij
u onderstaande richtlijnen te volgen.
Amigoe kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van de geplaatste
advertenties indien onderstaande richtlijnen niet worden gevolgd.
-

Alle advertenties moeten als PDF-bestand worden aangeleverd om een goede reproductie te waarborgen.
Transparantie is niet toegestaan (moet worden afgevlakt/flattened).
Alle lettertypen (fonts) moeten worden ingesloten (embedded) in het PDF-bestand.
Opgebouwde zwarte tekst (bestaande uit meer kleuren dan zwart alleen) is niet toegestaan.
Alle tekst elementen moeten lettertypen of outline (contour) zijn en niet onderdeel uitmaken van een afbeelding.
Afbeeldingen moeten tenminste 200DPI zijn.
De juiste kleurprofielen moeten worden gebruikt: ISOnewspaper26v4 voor kleur en ISOnewspaper26v4_gr voor
grijswaarden.
Kleuren advertenties moeten worden aangeleverd in CMYK en mogen geen RGB of steunkleur elementen bevatten.
Grijswaarden (zwart/wit) advertenties kunnen niet worden aangeleverd in de kleur modus CMYK, RGB of
steunkleur.
Voor goed leesbare reproductie moet een minimale tekstgrootte van 6 pt worden gebruikt.
Voor goed leesbare reproductie van gekleurde tekst moet een minimale tekstgrootte van 9 pt worden gebruikt.
Voor goed leesbare reproductie van witte tekst op een gekleurde achtergrond moet een minimale tekstgrootte van
9 pt worden gebruikt.
Zorg er in afbeeldingen voor dat de lichte gedeelten niet minder zijn dan 4% en de donkere gedeelten niet meer
dan 90%.

Aandachtspunten:

!

VOORKOM het aanleveren van advertenties als een
gehele afbeelding inclusief de tekst. De tekst is dan
lage resolutie en wanneer de zwarte tekst is opgebouwd uit
meerdere kleuren (CMYK) kan dit niet worden gecorrigeerd.
Tekst moet ten alle tijden van het type font of contour/outline zijn.
Zorg er altijd voor dat de lettertypes worden ingesloten (embedded)
in het PDF-bestand.

Alle tekst in deze
advertentie is onderdeel
van de afbeeling
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Aandachtspunten vervolg:

!

VOORKOM een hoger inktaandeel dan 240% in
afbeeldingen. Dit betekend dat het totaal opgetelde percentage van CMYK op dezelfde plaats in de
afbeelding de 240% grens niet mag overschrijden. De
groene gedeelten in het voorbeeld hiernaast geven
de gedeelten aan waar deze grens wordt overschreden. Wanneer deze grens wordt overschreden kan
de kleur niet worden gegarandeerd in de krant en het
veroorzaakt problemen tijdens het drukproces.
Gebruik alstublieft het juiste kleurprofiel (ISOnewspaper26v4.icc) en verzeker uzelf ervan dat de omgezette steunkleuren ook onder de grens blijven.

Het groene gedeelte
is zwaarder dan
240%

!

VOORKOM het aanleveren van lage resolutie afbeeldingen. Afbeeldingen moeten tenminste 200 DPI zijn voor
scherpe an accurate reproductie in de krant. Afbeeldingen die van origine lage resolutie zijn en daarna zijn opgewaardeerd zullen in de regel nog steeds een onscherp resultaat geven in de krant.

!
!

VOORKOM het aanleveren van bestanden met transparantie. Alle bestanden moeten worden afgevlakt
(flattened) voor aanlevering. Transparantie is niet toegestaan.

VOORKOM het gebruik van (te) kleine gekleurde tekst of (te) kleine
witte tekst op een gekleurde achtergrond. In het voorbeeld hiernaast is
te kleine (minder dan 9 pt) gekleurde, opgebouwde tekst (meer dan 2 CMYK
kleuren) gebruikt. De witte tekst op de blauwe achtergrond is minder dan 8pt.
Dit kan resulteren in onduidelijke/onleesbare tekst in de krant. Hou rekening
met de grootte van de advertentie zoals deze in de krant wordt geplaatst!

!

VOORKOM het aanleveren van grijswaarden (zwart/wit) advertenties in
de kleuren (modus) RGB, CMYK of steunkleur. Dit kan ongewenst zware
reproductie tot gevolg hebben.

!

VOORKOM het aanleveren van RGB afbeeldingen. RGB afbeeldingen
zijn niet toegestaan en dienen met het correcte kleurprofiel (ISOnewspaper26v4.icc) te worden omgezet. Let op: RGB “zwarte” tekst kan na omzetting
in CMYK opgebouwd worden en niet optimaal worden gereproduceerd in de krant.
Indien u ondersteuning nodig heeft bij het vervaardigen van drukgerede PDF-bestanden of kwaliteitsgerichte
vragen heeft kunt u contact opnemen met onze Kwaliteits Manager:
Lillian
support@amigoe.com
Tel: 767 2000

