
Genişletilmiş gamut 
baskı ile ilgili  
7 bilinmeyen

Birçok şirket halen sabit paletli baskının iyi 
bir fikir olup olmadığından emin değil.

Birçok baskı şirketi, genişletilmiş 
gamut baskı ile ilgili bazı tezler 
nedeniyle potansiyellerini tam olarak 
gerçekleştiremiyor. Bu belge, o tezleri 
çürütecek.

Genişletilmiş gamut baskı teknolojisinin verimliliğinizi 
nasıl artıracağını ve baskı işini nasıl daha kârlı hale 
getireceğini öğrenin
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Genişletilmiş gamut 
baskı nedir?
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CMYK + spot renklerle baskı
Dört renkli süreç (CMYK) sınırlı sayıda renk 
üretebilir. CMYK gamının dışındaki renk-
leri elde etmek için geleneksel olarak spot 
renkler kullanılır.

Ancak spot renklerle baskı uygun maliyetli bir 
baskı yöntemi değildir. Özel mürekkeplerin 
karıştırılmasını ve her iş için baskı makinesi 
bölmelerinin temizlenip hazırlanması gerekli 
kılan bu yöntem, baskı işlerini birleştirmeyi 
de güçleştirir.

 | Genişletilmiş gamut baskı nedir?

Cyan, macenta, sarı ve siyah renklerine ekstra 
renkler eklemek gamı (skalayı) genişletir ve 
özel spot renklere duyulan ihtiyacı azaltır. 
Çoğu zaman bu ekstra renkler turuncu veya 
kırmızı, yeşil ve mor veya mavidir.

Bu ek renkler eklendikten sonra baskı maki-
nesi her iş için aynı mürekkep grubunu kul-
lanabilir ve bu da baskı odasında önemli bir 
tasarruf sağlar. Ayrıca görüntüler de daha 
renkli ve orijinale daha yakın olur.

CMYK üçgeni Genişletilmiş gamut altıgeni
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Dijital baskıda bir 
alternatif bulmak
Kısa süreli ambalaj üretiminin bir kısmı, daha 
ekonomik olan dijital baskı işlemleriyle ger-
çekleştirilir.  Bu kısa süreli üretimlerin üste-
sinden gelmek için dijital baskı makinesi sabit 
bir mürekkep grubu kullanır.

Ancak dijital baskı makineleri tüm baskı uygu-
lamalarına uygun değildir.

Marka renklerini sabit bir 
mürekkep grubu basmak
Genişletilmiş gamut baskı, 4, 5, 6 veya 7 
mürekkepten oluşan sabit bir paletle yapılan 
dijital baskının geleneksel baskı makinesi 
üzerinde yapılan halidir. 

Dolayısıyla mürekkepler mürekkep bölme-
sinde karıştırılmak yerine baskı öncesinde 
dijital olarak önceden karıştırılır. Bu karış-
tırma işleminde çoğu marka renkleri ve PAN-
TONE renkleri de kusursuz bir şekilde elde 
edilir.

Baskı odasındaki 4 
büyük endişe
Farklı tatlar, farklı ebatlar ve farklı coğrafi içe-
rikler ürün varyasyonlarını artırdıkça, ambalaj 
varyasyonları da çoğalıyor. Bu ise kısa süreli, 
düşük hacimli işlere duyulan ihtiyacı artırıyor.

Ancak geleneksel baskı sistemlerde her sefe-
rinde özel mürekkep karışımları kullanılması 
gerektiğinden bu kadar kısa süreli işler hiç 
kârlı olmuyor:

1. Her iş için ayar değiştirme mecburiyeti, 
baskı makinesinin uzunca bir süre 
kullanılamaması anlamına geliyor

2. Baskı makinesini renkleri düzgün 
basabilir hale getirmek için büyük 
miktarda malzeme sarf etmek gerekiyor

3. Stokta bol miktarda mürekkep 
bulundurmak gerekiyor

4. Kâr marjlarını düşüyor

 | Genişletilmiş gamut baskı nedir?
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“Neden herkes 
bunu yapmıyor?”
Her ne kadar genişletilmiş gamut baskı 
her şeyden çok renklerle ilgili olsa da, 
aslında tam bir verimlilik çözümüdür. 

Dolayısıyla şu anda elde ettiğiniz sonuç-
ların renginden memnun olsanız bile, 
donanıma veya personele ek yatırım yap-
maksızın işlerinizi hem daha verimli hem 
de daha kârlı hale getirebilirsiniz.

 | Genişletilmiş gamut baskı nedir?

Genişletilmiş gamut baskı, baskı odasındaki 
tüm önemli endişelere çözüm sunar:

 • baskı makinesinin ayar süresini önemli 
ölçüde kısaltır

 • basılı fire ve mürekkep maliyetlerini 
azaltır

 • baskı makinesinin kesintisiz çalışma 
süresini artırır

Dahası; tüm bu tasarruflar, müşterilerinize 
hiçbir ek maliyet getirmeksizin, doğrudan 
şirket bütçenizin kâr satırına yansır 



Equinox
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Equinox, Esko’nun özellikle ambalaj ve etiket 
baskısı endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak 
için tasarladığı genişletilmiş gamut baskı 
çözümüdür.

Equinox; marka renklerinin yanı sıra CMYK 
ve RGB renkleri de 4, 5, 6 veya 7 renkli bir 
işlemle maksimum 3 renge dönüştürür. 
Sistem, bunu, müşterinin bu rengi süper-
market rafında gördüğünde farkı ayırt ede-
meyeceği şekilde başarır.

 | Equinox
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Equinox’un Avantajları

zaman 
kazandırır

malzeme 
tasarrufu sağlar

mürekkepten 
tasarruf sağlar

tutarlı 
renkler yaratır

 | Equinox

baskı makinesini yıkayıp mürekkep 

değiştirme mecburiyetini ortadan kaldırır

üretim çalışmaları öncesinde ve aralarında 

renk denemeleri yapmayı gerektirmez

stokta spot mürekkep bulundurma veya 

özel formüllü karışımlar yapma ihtiyacını 

ortadan kaldırır

ister farklı üretim çalışmalarında ister aynı 

müşteri için aylarca sonra yaptığınız bir iş 

için olsun, tutarlı renkler



Tez 1. Müşterinin güveni

 � Müşterilerimiz genişletilmiş 
gamut kabul etmez
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 | Tez  1. Müşterinin güveni

Ayrıca aynı müşterinin tekrar işleri geldiğinde 
daha tutarlı renkler sunabilirsiniz.

Esko size destek olur
Esko müşterinizle olan iletişiminizde sizi aktif 
olarak destekleyerek sistemin her iki tarafa 
birden sunduğu birçok avantajı vurgulama-
nıza yardımcı oluyor.

Genişletilmiş gamut ne bastığınızla değil, 
nasıl sonuç aldığınızla ilgilidir.

Ambalajın nasıl basıldığı konusunda müşte-
rinin endişeleri mi var? Müşteriniz şu anda 
dijital baskı kabul ediyor mu?

Müşteriniz nelere 
önem verir?

 • Tasarımın/paketin genel görünümü
 • Verilen renk tolerans payları içinde 

kalınması 
 • Tedarik zinciri genelinde tutarlılık

Prova ile beklentileri 
belirleyin
Renkler baskı öncesinde genişletilmiş gamut 
yazılımı ile dönüştürülürken, prova, baskı 
makinesinden nasıl bir renk çıkacağı konu-
sunda çok daha iyi bir fikir verecektir. Dola-
yısıyla müşterinize karşı açık olup beklentile-
rini netleştirmeniz kolaylaşır.

 � Equinox’la çalışmak, 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
değerlendirmemize ve 
kalite taleplerini tam olarak 
karşılamamıza olanak tanıyor.
— 
Marco Rampini, Grafik Hizmetler Müdürü 
Avrupa, Sealed Air, İtalya



Tez 2. Genişletilmiş gamut çözümler

 � Bu yöntemin her ikisi 
de sektör tarafından 
benimsenmeyen Opaltone 
veya Hexachrome’dan hiçbir 
farkı yok.
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Neden Equinox?
 • Equinox açık ara dünyanın en çok 

kullanılan genişletilmiş gamut baskı 
çözümüdür.

 • Equinox teknolojisi, başarısı kanıtlanmış 
Esko iş akışı çözümümüzün ayrılmaz 
bir parçası olmasının yanında Adobe® 
Photoshop®’la da entegre olabilir.

 • Equinox, CMYK görüntülerin ve vektör 
verilerinin gamutunu genişleten tek renk 
yönetimi tabanlı teknolojidir.

 • Equinox diğer genişletilmiş gamut baskı 
çözümlerinin tüm becerilerini bünyesinde 
toplar ve hem spot hem de işlem 
renklerini optimize edebilir.

Equinox, profil tabanlı bir çözümdür. Tür, ton 
veya mürekkep sayısı açısından belirli mürek-
keplere bağımlı değildir. Her sabit mürekkep 
grubuyla çalışır; 4, 5, 6 veya 7 fark etmez.

Equinox tek bir baskı sürecine bağlı olmadığı 
gibi herhangi bir şekilde cihaza da bağımlı 
değildir.

Hatta eğer gerçekten Opaltone veya Hexa-
chrome’dan faydalanmak istiyorsanız, Equ-
inox buna destek olacaktır.

 | Tez 2. Genişletilmiş gamut çözümler

 � Profiller oluşturulduktan sonra, 
spot renkler açısından bir 
düğmeye bastığınızda hemen 
her şeyi halleden bir çözüm.
— 
Harsha Paruchuri, Direktör, 
Pragati Offset, Hindistan



Tez 3. Kapasite sorunları

 � Bu tasarrufa ulaşıp getiri elde 
edebileceğimiz hacimde işimiz yok.

 � Her zaman kombine iş yapamayız, 
dolayısıyla tüm avantajlarından 
faydalanamayız.

 � 7 renkli bir baskı makinemiz yok.
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Görünüşe göre çoğu firma tasarruf sağlamak 
veya harcadığı paranın karşılığını almak 
için en baştan itibaren elinde bol miktarda 
dönüşüm işi bulunması veya 7 renk konumu 
olan bir baskı makinesine sahip olması gerek-
tiğini sanıyor.

 | Tez 3. Kapasite sorunları

İlk baskıdan itibaren 
tasarrufa başlayın
Zaten ilk andan itibaren üretim çalışmala-
rından önce veya çalışmalar arasında maki-
neyi yıkama ve mürekkep değiştirme ihtiya-
cından kurtularak tasarrufa başlarsınız.

Bu grafikte, bir etiket üreticisindeki tipik bir 
baskıya hazırlama süreci gösteriliyor. İlk baskı 
işinden itibaren salt baskı makinesi ayarlama 

süresinde %47’lik çarpıcı bir zaman tasarrufu 
sağlandığını göreceksiniz.

Bu durum malzeme tasarrufu ve mürekkep 
için de geçerlidir. Ne zaman peş peşe iki farklı 
iş üzerinde çalışacak olsanız veya ne zaman 
makineyi yıkama ve mürekkep değiştirme 
ihtiyacından kurtulsanız tasarruf edersiniz. 
Dolayısıyla ne kadar çok işi bu şekilde yapar-
sanız o kadar çok tasarruf edersiniz.

Bir etiket üreticisinde tipik bir baskıya hazırlama süreci

MÜREKKEP DEĞIŞIMI 
(10 dak.)

ANILOKS DEĞIŞIMI 
(10 dak.)

SILINDIR DEĞIŞIMI 
(12 dak.)

SILINDIR DEĞIŞIMI
(12 dak.)

BASINÇ AYARI 
(12 dak.)

BASINÇ AYARI
(12 dak.)

MÜREKKEP AYARI 
(10 dak.)

MÜREKKEP KAYDI 
(10 dak.)

YAZDIR

MÜREKKEP KAYDI
(10 dak.) BASKI

Kazan- 
ım: %47

Geleneksel flekso

Equinox Flekso

toplam süre 
64 dak.

toplam süre 
34 dak.

  Kurulum       Üretim
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BASKI MAKINESI AYARI

BASKI MAKINESI AYARI

BASKI MAKINESI AYARI BASKI MAKINESI AYARI BASKI MAKINESI AYARI

BASKI

BASKI 1

BASKI

BASKI 1 BASKI 2 BASKI 3 BASKI 4 BASKI 5 BASKI 6

BASKI 2 BASKI 3

BASKI MAKINESI TEMIZLIĞI

BASKI MAKINESI TEMIZLIĞI

BASKI MAKINESI TEMIZLIĞI

BASKI MAKINESI TEMIZLIĞI

BASKI MAKINESI TEMIZLIĞI

BASKI MAKINESI TEMIZLIĞI

BASKI MAKINESI AYARI

Kombine işler
Peş peşe yapılan üretim çalışmaları, aşa-
ğıda gösterildiği gibi, bariz bir şekilde anında 
tasarruf sağlar. 

spot renkler kullanarak 1 baskı 

Equinox kullanarak 1 baskı

Equinox kullanarak birden fazla baskı

spot renkler kullanarak birden fazla baskı

 | Tez 3. Kapasite sorunları

Genişletilmiş gamut baskıda sağladığı tasarruf

Böylece işlerin bazılarını kombine şekilde 
yapabilirseniz (yani örneğin aynı ambalaj 
tasarımının 5 farklı çeşidini tek çalışmada 
basabilirseniz) daha da büyük tasarruf elde 
edersiniz.

Baskı makinesini tek sefer ayarlamanız yeter-
lidir. Böylelikle müşterinize satabileceğiniz 
yüksek kaliteli ve doğru renkli materyaller 
üretmeye anında başlayabilirsiniz.
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 � Günlük değişiklik sayısını %20 
oranında azalttık. Hazırlık 
süresini de %20 ila %40 
arasında azalttık. Bugün, 
bir yıl içinde gelirimizi %10 
arttırmayı hedefliyoruz.
— 
Cédric Ladroue, Genel Müdür,  
Statim, Fransa

Her tür baskı 
makinesinde işe yarar
Daha önce de söylediğimiz gibi, Equinox 
cihaza bağımlı değildir. Baskı makineniz 
ister sadece CMYK ister 4, 5, 6 veya 7 renkle 
çalışsın, çözüm daima tutarlı bir sonuç verir.

 | Tez 3. Kapasite sorunları



Tez 4. Spot renk doğruluğu

 � Spot renkleri müşterinin izin 
verdiği tolerans aralığında 
yeniden üretemeyebiliriz 
veya PANTONE renklerini 
tutturamayabiliriz.



 | 19

PANTONE Kılavuzuna tek bakışta stokta kaç 
kutu mürekkebe ihtiyacınız olduğu konu-
sunda bir fikir edinebilirsiniz. O anda da, 
müşterilerinizin işleri için bu mürekkeplerine 
hepsine ihtiyacınız olmasa bile, hayli büyük 
bir mürekkep stokuna ihtiyaç duyduğunuzu 
fark edersiniz.

Her makinede PANTONE 
renklerini elde edebilirsiniz
Equinox ile genişletilmiş gamut baskı 
cihazdan bağımsızdır. İlle de 7 veya 8 
mürekkep konumu olan bir baskı maki-
neniz olması gerekmez. Bu teknoloji 4 renkli 
bir baskı makinesinde de aynı kalitede 
kullanılabilir.

 | Tez 4. Spot renk doğruluğu

Genişletilmiş gamut baskı teknolojisi kulla-
nılarak PANTONE renklerinin yaklaşık %40 
ila 60’ı, sadece CMYK ile 2∆E tolerans aralığı 
içinde elde edilebilir.

Olabildiğince çok sayıda renk basmak isti-
yorsanız, baskı makinenize ekstra renkler 
eklemeniz önerilir. Turuncu, yeşil ve mor 
renklerin eklenmesi, malzemeye bağlı olarak, 
%75 ila 90’a daha yakın bir PANTONE renk 
dönüşümü sağlar.
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 � Sadece yedi mürekkep ile 
PANTONE renklerini basabilmek 
çok önemli bir inovasyondur. 
Equinox sayesinde artık daha az 
renk farklılaşmasıyla daha yüksek 
kalitede, daha fazla satılabilir baskı 
olanağı sunabiliyoruz. Ayrıca renk 
boşluğumuzu artırdık ve sürekli 
olarak genişletilmiş gamut baskı 
kullanıyoruz. Ayrıca mürekkepten 
ortalama %25 tasarruf ediyoruz.
— 
Evgeny Lungin, Baskı Öncesi Bölüm Başkanı, 
Uniflex, Belarus

Müşterine derse o olur
Equinox belirli bir renk grubuna bağlı değildir. 
Bir müşteri belirli bir markaya ait bir mavi 
rengi kullanmanızı isterse, makinenizdeki 
mor mürekkebi kullanmak yerine genişle-
tilmiş gamutu kullanarak tam olarak istenen 
rengi basabilirsiniz. Ancak bu, üretebilece-
ğiniz diğer renklerin miktarını azaltabilir.

 | Tez 4. Spot renk doğruluğu



Tez 5. Baskı makinesi üzerinde müşteri onayı

 � Genişletilmiş gamut, baskı onay 
süreçlerini zorlaştırır.

 � Müşteriden onay almak güçleşir.

 � Baskı makinesi üzerinde 
ayarlama yapamayız.
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Onay süreci için 
daha uygun maliyetli 
bir yaklaşım
Genişletilmiş gamut baskı yazılımı ile renkler, 
baskı öncesinde dijital olarak önceden karış-
tırılır. Equinox ile kusursuz bir prova baskısı 
yapabilirsiniz. Müşteri provayı beğenirse, 
baskı makinesinden çıkacak olan sonucu da 
beğenecektir. Prova baskınız beğenilmezse 
gerekli değişiklikleri baskı öncesi aşamasında 
müdahale ederek uygulayabilirsiniz.

Prova ışığında yapılan baskı müşterinin bek-
lentilerine daha paralel olacağından, baskı 
makinesi üzerinde renk değişikliği yapma 
ihtiyacı azalır veya ortadan kalkar. Bu ise hem 
operatöre önemli ölçüde zaman kazandırır, 
hem de mürekkep, malzeme ve ayarlama 
süresinden tasarruf sağlar.

Müşteriler çoğu zaman sonuçları onaylamak 
için baskı makinesine kadar gelir. Sonuç 
müşteriyi tam olarak tatmin etmezse, baskı 
makinesi üzerinde renk ayarlamaları yapılır.

Müşteri basılı sonuçları onaylamak suretiyle 
basılacak olan partinin beklentilerini tam 
olarak karşılayacağını bilir.

 | Tez 5. Baskı makinesi üzerinde müşteri onayı
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Mürekkep 
döküntülerine son
Spot renkler genellikle mürekkep bölme-
sindeki pigmentlerle formülize edilir. Bu 
durumda da baskı makinesinde masraflı 
renk ayarlamaları yapmak gerekir.

Equinox teknolojisinde ise mürekkepler 
mürekkep bölmesinde değil, baskı önce-
sinde dijital olarak karıştırılır. Müşterinin bek-
lentileri baskı öncesinde netleştirildiğinde, 
baskı makinesi üzerinde değişikliğe ihtiyaç 
duyulma olasılığı azalır.

Artık baskı müdürlerinin matbaa makine-
sinin ucunda bekleyip her baskıyı onaylamak 
zorunda olduğu masraflı günler geride kaldı.

 | Tez 5. Baskı makinesi üzerinde müşteri onayı

 � Equinox ile baskı makinesinin 
parmak izlerini kullanarak 
baskı işine yönelik onay-
lanmış beklentileri kusursuz 
bir şekilde karşılayan bir 
prova profili oluşturuyoruz. 
Bu, geçmişteki tahmine 
dayalı prova oluşturma ve 
renk ayrımı süreçlerinden 
çok daha iyi bir sistem. 
Artık Equinox’la renkleri çok 
daha hassas ve kusursuz bir 
şekilde hesaplayabiliyoruz.
— 
Mark Causey, Renk Teknolojileri Direktörü, 
Beck Atlanta, ABD



Tez 6. Ayar sorunları

 � Birden fazla renkle 
oluşturulan küçük 
metinler, barkodlar veya 
ufak öğeler için renk ayarı 
yapamayız.

 � 7 renkli işlem daha dar 
bir aralıkta ayar yapmayı 
gerektirir.
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Çoğu zaman ayar sorunlarını taşma ile gide-
rirsiniz. 4 renk ayarında sorun, ayarda hafif 
bir kayma olduğunda taşma payının görünür 
hale gelmesidir.

Renk geçişleri çıplak 
gözle görülmez
Genişletilmiş gamut kullanıldığında, yanlış 
ayarlamanın gözle görülebilen etkisi azaltıla-
bilir. Bu, küçük öğeler için idealdir ve daha 
dar bir aralıkta ayarlama yapmak gerekmez.

Ayrıca baskı makinesinde mükemmel bir 
renk ayarı elde etmek için Equinox renk pro-
fili araçları asla üçten fazla mürekkepten 
renk oluşturmaz.

 | Tez 6. Ayar sorunları

Sol: CMYK ayarı

Sağ: Genişletilmiş gamut 

çözümle ayar

 � Esko araçlarını kullanarak renkleri 
eşleştiriyoruz ve müşterilerimiz, prova 
baskılarımıza güven duyuyor.

— 
Hugh Farrell, Baskı Öncesi Müdürü, North 
State Flexibles LLC, ABD



Tez 7. Mürekkep sorunları

 � Zemin alanlarında aşırı 
mürekkep yığılması olur

 � Baskı makinesinde 7 renkli 
işlemi idare etmek daha 
zordur.
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Her zaman 7 renk mi?
Nasıl ki basılı renkleri oluşturmak için mevcut 
tüm mürekkeplerin kullanılması gerekmi-
yorsa, her işin de eldeki tüm mürekkepler 
kullanılarak basılması gerekmez.

Equinox renkleri oluşturmak için en akıllı 
dönüşümü sağlar. Başka bir deyişle, bir iş 
7 renkli bir baskı makinesinde sadece altı 
mürekkep kullanılarak da gayet iyi bir şekilde 
basılabilir.

Azı karar, çoğu zarar
Equinox renkleri en optimum şekilde dönüş-
türür. Yani bir rengi yaratmak için bazen 
sadece bir, çoğu zaman iki ve nadiren de (en 
fazla) üç mürekkep kullanılır.

Renkleri oluşturmak için daha fazla renge 
sahip olduğunuzda genellikle belirli bir 
alanda daha az mürekkep kullanılır. 

Baskı makinesi standart yedi renkle üretim 
yapacak şekilde ayarlandığında hem maki-
nedeki işleri yönetmek kolaylaşır hem de 
makine daha dengeli çalışır. Ayrıca işlerin 
tekrarlanabilirliği de artar.

 | Tez 7. Mürekkep sorunları

 � 8 renkli baskı sistemimiz, Equinox’un tüm faydalarını 
kullanmamazı sağlıyor; bir baskı ünitesi de, üretilmesi 
zor olan altın, gümüş ve bazı mor tonları gibi spesifik 
spot renklerin üretimi için hazır bulunuyor.
— 
Cédric Ladroue, Genel Müdür, Statim, Fransa
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Genişletilmiş gamut baskının size nasıl fay-
dalı olabileceği konusunda halen merakta 
mısınız? 

Baskı tesisinizi memnuniyetle ziyaret edip 
sizin için imkanları değerlendirebilir ve 
yatırım getirinizi hesaplayabiliriz.

İnfo.eur@esko.com adresinden bize yazın.

 | Görmek inanmaktır


