DRUKARKI FOTOGRAFICZNE
Nareszcie jakość fotograficzna!
Dla otrzymania cyfrowych fotografii o jakości porówny−
walnej z fotografiami fotochemicznymi nie wystarczy
dysponować aparatem o wysokiej rozdzielczości, Jest
jeszcze potrzebna drukarka jakości fotograficznej.
Jeśli chodzi o drukarki, to obecnie najlepsze wyniki
uzyskuje się za pomocą Epson Stylus Color 800 (1440
dpi), (liderem na rynku drukarek foto jest Epson), Photo−
Smart Printer Hewlett−Packarda (300
dpi), a także specjalizowane modele
Cyfrowa
Fuji i Olympusa. Za pomocą tych
drukarka foto
ostatnich można nawet drukować
Olympusa
zdjęcia bezpośrednio z aparatów tej
P−3
300E termo−
samej marki.
sublimacyjna do
Niektóre z tych drukarek nie druku−
formatu
9 x 13cm.
ją zdjęć w formacie większym od
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pocztówki, ale z nowszych modeli dla foto−
amatorów (w cenie poniżej 1000 CHF
~ 2200zł) można otrzymać formaty do A4 bez
marginesów. O większe formaty trzeba się
zwrócić do wyspecjalizowanego laboratorium.
W dwóch pierwszych z tych drukarek stosuje
się technikę atramentową, a w dwóch drugich
termo−sublimacyjną. Nie należy jednak sugero−
wać się wyłącznie danymi technicznymi. Kon−
struktorzy amerykańscy użyli nowej technolo−
gii, która pozwala uzyskać wyniki porównywal−
ne do japońskiego konkurenta Epson przy
znacznie niższej rozdzielczości. Technologia ta
polega ona na wyrzuceniu ośmiu kropelek at−
ramentu zamiast trzech dla tej samej palety
barw. Obserwując wydruk na papierze uzysku−
je się przez to wrażenie wyrazistości porówny−
walnej z otrzymaną na wydruku za pomocą
konwencjonalnej techniki atramentowej.
Warto jeszcze wspomnieć o drukarce Lex−
mark 7200 Color, której sekret jakości jest za−
warty w wewnętrznym
programie drukarki, steru−
Drukarka Canon
jącym sześcioma kolora−
PhotoRealism
mi. Oddaje ona szczegól−
do formatu A4
nie dobrze odcienie ciała.
bez marginesu
Rozdzielczość
wynosi
1200 x 1200 dpi przy szybkości druku trzech
stron na minutę.
Ambicją Lexmarka jest
utrzymanie najwyższej jakoś−
ci fotograficznej przy przy−
stępnej cenie.

Drukarka foto pozwa −
lająca samemu dru−
kować swoje zdjęcia.

Drukarka Stylus Photo
Epsona została uznana przez
EISA za „Cyfrową drukarkę
roku ‘97’98”. Na fotografii
nowa Epson Stylus Color 800
o maksymalnej rozdzielczości
1440 dpi i szybkości 7 zdjęć A4
na minutę. Sensacyjna Stylus
Photo EX może drukować
obrazy do formatu A3
(30 x 42cm) przy 1400 dpi.
Będzie kosztować 980 CHF
(około 2150zł).
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SKANERY
Wypunktowanie punktów
zapis tekstowy. Przoduje w tej dziedzinie belgij−
skie firma I.R.I.S., specjalizująca się w rozpozna−
waniu pisma.
Ale najbardziej rozpowszechnionym typem skane−
ra jest skaner plaski. Umieszcza się w nim doku−
ment lub fotografię, i hop, znajduje się on na twar−
dym dysku. Wszystkie wielkie firmy biurotyki je pro−
dukują. Poczynając od Agfy, przez H−P do Xeroxa.
Trzeba jeszcze wspo−
mnieć o oryginalnym roz−
Canon Multipass
wiązaniu Canona. Kaseta
C20 jest jednocześnie
atramentowa do jego dru−
kolorową drukarką,
karek BJC−4300 i BJC−
kopiarką, faksem i ska −
4650 (drukarki kolorowe
nerem do fotografii
A3) może łatwo zostać za−
i dokumentów o roz −
stąpiona przez IS−22, pier−
dzielczości 400 x 400
dpi. Kosztuje 990 CHF
wszą na świecie głowicę
(około 2180 zł).
digitalizującą do pęcherzy−
Obecnie, gdy cena skanera stała się dostępna dla
każdego, wszedł on w skład zespołu domowych
urządzeń multimedialnych. Jest on przeznaczony
do przetwarzania obrazów tradycyjnych w cyfrowe.
Na przykład nowy system APS służy do przenosze−
nia zdjęć wykonanych na błonie
fotochemicznej aparatem APS na
Skaner Olympus
komputerowy dysk twardy. Ska−
ES−1
10 może ska−
ner Epsona FilmScan 200 akcep−
nować zarówno
tuje zarówno APS jak i film 24
filmy APS jaki
x 36mm. Można znaleźć także
35mm. Jego roz−
skanery potrafiące przetwarzać
dzielczość wynosi
tak obrazy na papierze, jak i dia−
1770 dpi.
pozytywy i błony negatywowe.
Istnieją również „pióra” nie tylko do przenoszenia
wierszy tekstu, ale także do ich tłumaczenia na

kowych drukarek atramentowych. Dzięki niej można digi−
talizować fotografie, kolorowe obrazy, a także dokumen−
ty, i zapisywać je na dysku komputera. Rozdzielczość te−
go procesu wynosi 360 dpi.

Innym pomysłem Canona jest... wielofunkcyjny fax,
który może także służyć w roli kopiarki komputerowej,
drukarki kolorowej i foto (z kasetą foto i papierem o wy−
sokiej rozdzielczości PhotoRealism), telefon i skaner.
Jego rozdzielczość w tej ostatniej roli wynosi 400 dpi
(optyczna 200 dpi). Jeszcze jednym silnym punktem te−
go uniwersalnego urządzenia jest
jego przystępna cena (około 990
Minolta Quickscan 35
CHF ~ 2180zł).
do skanowania filmów
Należałoby jeszcze na koniec
35mm o rozdzielczoś−
odnotować
pojawienie się nieba−
ci do 2820 dpi.
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wem CS−1 Fuji, który z dziecinną łatwością (dwa do−
tknięcia klawiszy) importuje do edytora tekstów zeska−
nowane fotografie i teksty. Posługuje się przy tym naj−
lepszym programem do rozpoznawania pisma, Text−
Bridge firmy Xerox. CS−1 kosztuje tylko 400 CHF (oko−
ło 880 zł).
Przy zakupie tego rodzaju urządzeń nie należy dać się
zwodzić. Nie można mylić pojęcia rozdzielczości − liczby
punktów na cal (dpi), którą może ono rozróżnić − z poję−
ciem zdolności urządzenia do powiększania, czasem wy−
rażanym także w dpi, które niektórzy sprzedawcy bez−
trosko mieszają.
Rozdzielczość 150 dpi wystarcza do kopiowania
zdjęć, jednak bez ich powiększania. Jeżeli przewiduje
się powiększanie, potrzebna będzie rozdzielczość co
najmniej 300 dpi. Za normę dla skanerów domowych

do odczytu zdjęć na papierze można przyjąć 150 do 800
dpi. Rozdzielczość skanerów do negatywów musi osią−
gać 2400 dpi (z powodu ich pomarańczowej maski).
Można się spotkać z rozdzielczością 8000 dpi. Dotyczy
ona sprzętu profesjonalnego, którego ceny przekraczają
40000 CHF (około 88000 zł)!
Są jeszcze inne kryteria porównywania sprzętu do−
mowego. Dotyczą one zdolności dynamicznej lub zdol−
ności odtwarzania szczegółów o różnej jaskrawości,
oraz szybkości przetwarzania. Ta ostatnia zależy od wy−
branej rozdzielczości. Trudno więc tu przytaczać liczby
porównawcze.

Skaner, narzędzie do przetwarzania obrazów
tradycyjnych w cyfrowe.

PAPIERY I USŁUGI LABORATORYJNE
Mój drogi papier
O ile większość zwyczajnych drukarek zadawala się
niemal dowolnym papierem, to drukarki foto są pod
tym względem bardzo wybredne. Muszą otrzymywać
papier specjalnie dla nich przeznaczony. Skutkiem uży−
cia papieru Epson lub Canon PhotoRealism w drukarce
H−P PhotoSmart lub na odwrót będą prawdopodobnie
obrazy w ładnych kolorach, nie mające jednak wiele
wspólnego z fotografiami, które miały być wydrukowa−
ne. Kropelki farby na nie odpowiedniej dla nich po−
wierzchni mogą w sposób przypadkowy rozpływać się
albo kurczyć. Najmniej „trudna” pod tym względem

jest Epson Stylus Photo, której jednak kolory są łagod−
niejsze niż PhotoSmart H−P. Trzeba jeszcze dodać, że
cena papieru jest ciągle jeszcze wysoka (około 1 CHF
~ 2 zł 20 gr za arkusz A4).
Z braku perspektywy czasowej trudno obecnie przewi−
dzieć trwałość papieru i atramentu. Mimo wszystko
Hewlett−Packard gwarantuje 3 letnią trwałość swoich fo−
tografii, pod warunkiem nie wystawiania ich na światło
i 25−letnią, jeżeli są chronione w albumie.
Laboratoria fotograficzne zaczęły się już interesować
zdjęciami cyfrowymi. Wyspecjalizowany fotograficzne
przedsiębiorstwa handlowe proponuje już całą gamę
usług cyfrowych. W pierwszym rzędzie przenoszą zdję−
cia na dyskietki 3,5”.
Nie zapominając o możliwościach Photo CD Koda−
ka, trzeba wspomnieć o ostatnich inicjatywach wiel−
kich laboratoriów fotograficznych, które za pośred−
nictwem sieci typu Intranet zbierają składane w pun−
ktach detalicznych zamówienia poszczególnych klien−
tów, przetwarzają je i odsyłają. Nośnikami zdjęć mo−
gą być Photo CD, CD−ROM, dyskietki lub karty pa−
mięciowe. Inną z nowych możliwości dla amatorów
jest wysyłanie zdjęć do laboratorium pocztą elektro−
niczną i zamawianie wydruków w formatach aż do
plakatowych.

Do odbitek cyfrowych wysokiej jakości jest
niezbędny specjalny papier.
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