
Chroma, é um software para separar a imagem em canais, é ideal para estampa digital e para tradicional. 
Oferece diferentes métodos de seleção, até preencher uma lista de sugestões in�uenciado das características da 
imagem e da técnica escolhida. A pré-visualização imediata e verdadeira permite corrigir ou exportar para o Ti� 
ou para o PSD. O formato aberto admite a continuação de um processo de reparos ou de limpeza, permite a 
passagem direta ao ColorInstinct para criar variantes ou a substituição simples de uma cor solicitada pelo 
cliente, sem perder os efeitos presentes no RGB original. No caso da tampa tradicional, esse processo permite a 
passagem pelo modulo Screen para reticular. 

 Software para Separar a imagem em Canais

Através de pequenas funções simples, é possível 
intervir, limpando pequenas partes, clareando ou 
engrossando o próprio canal. Qualquer 
contaminação ou combinação apresentada que 
você não goste, pode ser modi�cada através da 
tabela de compatibilidade, onde se deve aplicar 
regras para evitar combinações indesejadas.

Cada canal tem sua gradação em percentagem de 
preto em relação à presença e quantidade na 
imagem. Graças a esta função, você será capaz de 
ver as nuances de cada canal e como ele trabalha 
para criar outras cores secundárias.

Gradação do preto para cada canal

O método HSV permite obter uma análise cromática especi�ca para 
cada imagem, uma lista de cores é apresentada com a porcentagem 
de cobertura presente em cada canal.
Você pode interagir com a lista sugerindo ao sistema a preferência 
por cores escuras/claras ou brilhantes, essas dicas ajudarão a 
Chroma a devolver uma separação �el e dentro dos limites das cores 
que você pré-de�niu. Se a imagem é a impressão digital tudo isso 
não é necessário, a imagem chegar excelente naturalmente. 
Na pré-visualização do resultado e no esquema de HSV, pode-se ver 
as cores usadas, mas também quais famílias não estão sendo 
cobertas cromaticamente e se necessário pode-se adicionar ou fazer 
alterações. 
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Função especí�ca para impressão tradicional, tem como 
o objetivo reduzir, melhorar e gerenciar a quantidade de 
preto presente em cada separação.
A quantidade de preto em uma separação de HSV 
depende da qualidade da seleção inicial e para reduzi o 
preto sem afetar o resultado.  Chroma fornece as 3 
seguintes possibilidades para intervir; Trabalhar com a 
tricromia; Aplicação automatica de tons escuros derivado 
da redução de preto; A introdução de um tom de cinza 
para clarear o preto.

Quando o resultado é como desejado, pode-se 
exportar o arquivo nos formatos: SCN-PSD-PSB ou 
TIFF (multicanal).
Durante a fase de geração, você pode aplicar 
automaticamente um Modelo pré-de�nido de 
cruzetas, com centralização da estampa e seus 
respectivos canais e todas as informações 
relevantes que desejar.

Redução do Canal Preto

Diferentes técnicas de seleção e adição de canal

Geração de arquivos

A adição de um canal pode ser feita através de uma seleção geral, 
de forma manual ou automática, esses canais são processados e 
podem se misturar em diferentes tons de cinza, com um máximo 
de 3 cores, neste caso as cores interagem uma com a outra. 
No caso de cores especiais como fundos separados ou elementos 
que você queira manter independente, existe duas ferramentas de 
suporte que permitem separar ou excluir o que desejar, seja uma 
cor ou uma família especí�ca. São duas funções que distinguem a 
seleção do canal branco e preto, de tinta chapada ou de canal em 
tom de cinza. Em caso da imagem totalmente chapada existe uma 
terceira função “Redução de cor” que permite reduzir a imagem em 
cor spot. É excelente para limpar imagem digitalizadas ou 
contaminadas por Anti- aliasing.


