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JULKAISUVAPAA HETI

7.4.2015, Helsinki – Datacolor, markkinoiden johtava värienhallintatuotteiden valmistaja, 
julkaisee tänään uuden sukupolven Spyder5 näyttöjen kalibrointiratkaisun. Uudet tuotteet 
ovat Spyder5EXPRESS, Spyder5PRO ja Spyder5ELITE.

Datacolor Spyder5 on valokuvaajien valokuvaajille suunnittelema väritarkka ratkaisu, minkä 
ansiosta kuvat ja värit voidaan nähdä, jakaa ja tulostaa juuri niin kuin ne on tarkoitettu. Spyder5 
-sarjaan kuuluvat kolme versiota – EXPRESS, PRO ja ELITE – ja niiden avulla kuvaajien ei 
tarvitse enää miettiä miksi kuvat näyttävät erilaisilta eri näytöillä tai tulosteina. Kaikki Spyder5  
-sarjan versiot säätävät tai kalibroivat näytöt alan standardien värireferenssien mukaisesti.  
Kalibroinnin johdosta värit toistuvat monitoreilla tarkasti ja niin että varjoalueiden ja huippuvalojen  
yksityiskohdat säilyvät. Oikeiden värien ansiosta valokuvaajat voivat säätää kuviansa yhä 
tarkemmin ja saada tulosteet vastaamaan monitoria.

Uuden sukupolven Spyder5 kolorimetri on kompakti, helposti mukana kuljetettava, hyvin suojattu 
ja sitä voidaan käyttää niin kannettavien tietokoneiden kuin ulkoisten näyttöjen säätämiseen.  
Datacolor on suunnitellut uudelleen patentoimansa 7 mittakennon optisen moottorin, jonka ansiosta  
saavutetaan 55 % parannus sävytoistoon. Se näkyy tarkempana varjoalueiden toistona sekä 
sulavimpina väriliukuina.

Spyder5EXPRESS on kustannustehokas ratkaisu valokuvaajille, jotka haluavat helpon 
interaktiivisen neljän portaan väritarkan ratkaisun. Datacolorin kehittämän ennen ja jälkeen 
näkymän ansiosta käyttäjän on helppo arvioida kalibroinnin lopputulosta. Spyder5EXPRESS tukee 
myös useiden näyttöjen kalibrointia.

Spyder5PRO on ideaalinen valokuvaajille ja luoville ammattilaisille, jotka haluavat varmistaa  
osaamisensa välittyvän myös muille väritarkan työnkulun ansiosta. Edistyneisiin ominaisuuksiin 
kuuluvat mm. vallitsevanvalon mittaus, laajennetut kalibrointiasetukset, näytön analysointi sekä  
mahdollisuus tuoda omia kuvia ennen ja jälkeen kalibroinnin lopputuloksen arviointiin.

Spyder5ELITE tarjoaa korkeimman tason väritarkkuuden ja laajimman kontrollin kalibrointi  
prosessissa ammattivalokuvaajille, studioille ja kalibroinnin perfektionisteille. Spyder5ELITE:ssä  
on sisäänrakennettu jalustakierre dataprojektoreiden kalibrointia varten. Ammattiominaisuuksiin  
kuuluvat rajoittamaton määrä kalibrointiasetuksia, kattava näytön analysointi, kehittynyt ennen ja  
jälkeen kalibroinnin lopputuloksen arviointi, monitorien vastaavuus ja hienosäätö sekä optimoidut  
harmaatasapainorutiinit. 

Saatavuus
Uudet Spyder5EXPRESS (125,-), Spyder5PRO (185,-) ja Spyder5ELITE (269,-) ovat heti 
saatavilla ja em. hinnat sis. alv:n 24 %. Lisää infoa jälleenmyyjistä ja jälleenmyyjille:
Suomen Interfoto Oy, interfoto@interfoto.fi, 010 3288 999

Kuvia yms. infoa:
https://www.dropbox.com/sh/e43t95oenlagaqd/AAC44YpTmLTRW2fsbR0KYyp2a?dl=0
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Suomen Interfoto Oy
Suomen Interfoto Oy on Datacolor Spyder5-tuotteiden maahantuoja ja tukkumyyjä. Suomen 
Interfoto Oy on myös Hahnemühlen, johtavan taide- ja valokuvatulostuspapereiden valmista, ja 
Cokin-suotimien maahantuoja. Suomen Interfoto Oy on erikoistunut suurkoko- ja 
valokuvatulostukseen ja sen ympärille tarvittaviin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin kattaen tuotteita  
kuvaustilanteesta, värienhallintaan ja valmiisiin lopputuotteisiin. Suomen Interfoto Oy antaa 
teknistä tukea myymiinsä tuotteisiin ja kouluttaa asiakkaitaan kaikkialla Suomessa.

Lisää tietoa:
SUOMEN INTERFOTO OY
Sami Eskonlahti
sami.eskonlahti@interfoto.fi
0500-310 817
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