
ColorNavigator NX
Software ColorNavigator NX poskytuje funkce pro správu zobrazení a pro asset-management monitorů ColorEdge. 
Software dále umožňuje kalibraci a vytvoření ICC profilu monitoru na předem zvolené hodnoty kalibrace a po-
jmenování barevného profilu přímo v menu monitoru. Lze ho propojit se systémem EIZO ColorNavigator Network 
a administrátorsky provádět správu všech monitorů ColorEdge z jediného místa.

ColorNavigator 6
Špičkový kalibrační nástroj ColorNavigator 6 odlišuje řadu ColorEdge od ostatních monitorů EIZO.

ColorNavigator 6

Zásadní funkce ColorNavigatoru

•	 Plně	automatická	kalibrace	monitoru	včetně	přizpůsobení	barevného	rozsahu	

 podle zvoleného standardu.

•	 Automatické	zavedení	vytvořeného	ICC	profilu	monitoru	do systému.

•	 Nastavení	simulace	CMYKové	reference,	např.	FOGRA39,	a následné	ověření	

 přesnosti barevné simulace dat. Stejně jako u digitálního nátisku. 

•	 Nastavení	gamutu	monitoru	dle	zvoleného	RGB-video	standardu	a simulace	

	 libovolného	typu	jiného	zobrazovače	(monitor,	tablet	atd.).

•	 Automatická	rekalibrace	u monitorů	s vestavěným	kalibračním	senzorem.

•	 Možnost	sladění	bílého	bodu	a kontrastu	monitoru	s tiskovým	materiálem.

Centrální správa a nastavení monitoru 
Centrální správa z jednoho místa je určena pro 
grafická	studia,	reklamní	agentury	a tiskárny,	kdy	
správce může centrálně řídit a nastavit pravidelné 
kalibrace	a jednotné	barevné	sety.	Může	uzam-
knout volby monitoru pro eliminaci chybného 
přepnutí nastavení barev.

Lokální administrace monitoru 
Je	možné	měnit	parametry	předvolených	režimů,	
které lze přepínat přímo na displeji. Například bílý 
bod,	jas,	gamut.	Je	možné	nepoužívané	sety	zaká-
zat,	aby	se	nedaly	zvolit	z menu	monitoru,	nebo	
z pevně nastavených setů udělat kalibrační.

ColorNavigator 6 je výraznou  
přidanou hodnotou monitorů 
EIZO ColorEdge

Hardwarová kalibrace Softwarová kalibrace

HW kalibrace
Kalibrace	monitoru	nezávislá	na grafické	kartě	počítače,	který	generuje	vstupní	data	pro	monitor.	Tato	kalibrace	se	
na monitorech EIZO provádí pomocí nástroje ColorNavigator 6.

Hlavní výhody hardwarové kalibrace

16-bitová gama korekce 
Díky zpracování vstupního signálu pomocí 10-bitové/16-bitové gama korekce dochází u monitoru s HW kalibrací 
k přesnému tvarování a vyhlazení přenosové charakteristiky. Výsledkem je přesnější a čistší přechodová paleta 
barev,	na které	se	neprojevuje	
vada	tzv.	„bandingu“,	tedy	slévá-
ní nebo pruhování sousedních 
barevých odstínů. Stejně tak se 
zvyšuje i velikost vnitřní barev-
né škály. Díky vyššímu počtu 
zobrazitelných barevných 
tónů	(16,7	M	z palety	1 024	=	
1	mld.	tónů)	odpovídá	výsled-
ný barevný obraz lépe reálné 
skutečnosti. 

EIZO ColorNavigator 6 je určen pro pokročilé nebo 
profesionální	uživatele.	Pokrývá	široké	spektrum	kali-
bračních	úloh	od simulace	tisků,	přes	simulace	jiných	
zobrazovačů až po přesné nastavení monitoru dle urči-
tého standardu při barevné reprodukci fotografií nebo 
postprodukci videodat.

Jednoduchost	ovládání,	přednastavené	kalibrační	sety	
pro různé typy použití a široká škála podporovaných 
externích	kalibračních	sond,	včetně	vestavěných	inter-
ních	senzorů.	Ve spojení	s monitory	řady	ColorEdge	CG	
automaticky	rekalibruje	váš	monitor	podle	pravidel,	
která zvolíte. Vždy se tedy můžete spolehnout na věr-
nou vizualizaci barevnosti vašich dat.
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1 – Custom
2	–	Adobe	RGB
3	–	sRGB
4	–	EBU-2
5	–	REC709
6 – DCI
7	–	CAL1
8	–	CAL2
9	–	CAL3

Gamma	korekce	 
přímo v monitoru16 bit

Bez	gamma	korekce	 
na grafické kartě 8 bit
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Tři základní kalibrační sety

Photography – parametry kalibračního setu jsou zvo-
leny pro přesný barevný náhled fotografi í a jejich retuš.
Printing – pro přesný náhled barevnosti pro úpravy 
tiskových dat určených pro ofsetový tisk a produkční 
digitální malonákladový tisk. 
Web design – Pro	přípravu	grafi	ckých	dat	a fotografi	í	
určených	k umístění	na webových	stránkách	tak,	
aby	barevnost	náhledu	odpovídala	standardu	sRGB	
IEC61966-2.1,	a	tím	se	svým	barevným	rozsahem	co	
nejvíce blížila běžnému kancelářskému monitoru.

Vytvoření nového kalibračního setu podle 
vlastních preferencí

Podrobné nastavení programu včetně mož-
nosti automatického spuštění kalibrace 
v daném časovém intervalu

Informace o naposledy provedené kalibraci

Řady monitorů podporující ColorNavigator 

Zvolte si odpovídající kalibrační set
Centrální	ovládací	okno	programu	ColorNavigator	6	je	přehledné	a jednoduché.	Přednastavené	kalibrační	sety	ko-
pírují nejčastější potřeby uživatelů. 

Vyberte	požadovaný	set	a klikněte	na Adjust.	V případě,	že	váš	monitor	má	integrovaný	kalibrační	senzor,	program	
vše ostatní provede za vás. Jednodušeji už to snad ani nejde.

EIZO Corporation 
je v České republice a na Slovensku zastoupena 
společností	EIZO	Europe	GmbH	o.	s.

Sídlo a provozovna společnosti:
EIZO	Europe	GmbH	organizační	složka	
Meteor	Centre	Offi		ce	Park	„B“
Sokolovská	100/94	
CZ	–	186 00	Praha	8
DIČ:	CZ24224880
telefon:	+420	222 319 714
mobil:	+420	607 509 464	

ColorNavigator	6	a	ColorNavigator	NX	pro	kalibraci	podporují	vestavěné	kalibrační	senzory,	většinu	spektrofotometrů	nebo	colorimetrů	ostatních	výrobců.

Softproof zrychluje a zpřesňuje přípravu dat
Přesné	zobrazení	barevnosti	grafi	ckých	dat	v celém	procesu	zpracování	zakázky	je	základním	kamenem	pro	spoko-
jenost zadavatele a předvídatelný tiskový výsledek. Jen ty nejlepší monitory jsou schopny splnit náročné požadavky 
na softproof neboli barevně ověřený náhled grafi ckých a tiskových dat. ColorNavigator 6 ve spolupráci s monitory 
ColorEdge	vám	je	schopen	nejen	monitor	nakalibrovat,	ale	také	ověřit	jeho	shodu	se	zvolenou	referencí.	

Ověření přesné barevnosti náhledu grafi ckých dat na monitoru
Ověření přesnosti zobrazení grafi ckých dat je automatizováno. 
ColorNavigator	6	pro	něj	používá	Adobe	Photoshop	nebo	Adobe	
Acrobat,	který	řídí	tyto	aplikace,	a zobrazované	barvy	jsou	měřeny	
vestavěným	senzorem,	obdobně	jako	při	certifi	kaci	nátisku.	Po ově-
ření	máte	jistotu,	že	grafi	cké	aplikace	zobrazují	barevnost	dat	přes-
ně v tolerancích daných normou. 

Protokol o barevné shodě
 Výsledek ověření barevnosti na zvolenou referenci lze zapsat 
do protokolu	a do grafu	sledujícího	stabilitu	barevnosti.	Program	jej	
umí také uložit jako pdf soubor. 

www.eizo.cz
www.alza.cz
www.dtpobchod.cz

Automatická rekalibrace
ColorNavigator 6 podporuje automatickou rekalibraci ve stanoveném časovém intervalu. Jednoduše jen vyberete 
kalibrační	set	a určíte	periodicitu	rekalibrace.	Tím	dosáhnete	trvale	stabilní	barevné	vizualizace	grafi	ckých	dat.	Bez	
ohledu na uživatele.

Monitory řady CG

Monitory	ColorEdge	řady	CG	mají	vestavěný	kalibrač-
ní	senzor,	což	umožňuje	automatizaci	celého	procesu	
kalibrace bez zásahu uživatele. 

Monitory řady CX a CS230

Monitory	řady	CX	a CS	mají	vestavěný	senzor	pouze	
korekční,	ten	lze	pro	automatickou	rekalibraci	také	
použít.	Při	kalibraci	externí	sondou	si	korekční	sen-
zor výsledky kalibrace uloží a poté je používá pro 
nastavení	jasu	a úpravu	bílého	bodu.	Autokorekčním	
senzorem	je	v	řadě	„CS“	vybaven	pouze	model	CS230.

Validováno

Typ Řada CG Řada CX Řada CS
               

Úhlopříčka 24"–31" 24"–27" 23"–27"

Integrovaný senzor
kalibrační/korekční ANO/ANO externí sonda/ANO externí sonda/ANO (pouze model CS230)

Obrazový procesor DUAL 3D-LUT
16-bit

1D-LUT
16-bit

1D-LUT
16-bit

Barevný rozsah 
(gamut)

99 % Adobe RGB
 100 % sRGB

100 % ISO Coated v2

99 % Adobe RGB
100 % sRGB

100 % ISO Coated v2

99 % Adobe RGB, 100 % sRGB, 100 % ISO Coated v2
CS230 – jen sRGB

DUE technologie 256 úrovní
5000 K/6500 K

128 úrovní
5000 K

128 úrovní
5000 K

Kalibrační program ColorNavigator 6
ColorNavigator NX

ColorNavigator 6
ColorNavigator NX

ColorNavigator 6
ColorNavigator NX

HW-Simulace dat RGB/CMYK pouze RGB pouze RGB

Počet zobrazitelných 
barev 1 miliarda (10 bitů) přes Display Port a HDMI 1 miliarda (10 bitů) přes Display Port a HDMI 1 miliarda (10 bitů) přes Display Port a HDMI
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