
Infražiarič - obraz s požadovaným motívom

Informačný list DIGEL HEAT
Obrazové motívy pre váš infražiarič

S našimi obrazovými infražiaričmi máte možnosť prispôsobiť si vzhľad. Samozrejme môžete
si vybrať aj vlastné želané motívy.

Čo musíte zvážiť pri výbere motívu?

Formát obrázka požadovaného motívu by mal do určitej miery zodpovedať formátu (rozmerom)
infražiariča. Že je to to veľmi dôležité a ťažké, znázorňuje príklad nižšie. Nie je možné previesť 
portrét Eiffelovej veže do formátu na šírku infražiariča bez straty významných prvkov obrazu.
Nasledujúci príklad popisuje problém:

Obrázok 1 zobrazuje originálny motív požadovaný zákazníkom. Ako je vidno na tomto obrázku,
sú tu dva základné prvky motívu. Na jednej strane pár na pikniku a na strane druhej v pozadí 
Eiffelová veža.
Tento obrázok sa dá veľmi dobre použiť pre infražiariče vo vyhotovení „na výšku“, v príklade na 
obrázku 2. Jedná sa o infražiarič 1150 W s rozmermi 120 x 80 cm.
Ak teraz zákazník chce tento obrázok na infražiariči na šírku, výsledok vidno na  obrázku 3.
Opäť sa jedná o infražiarič 1150 W s rozmermi 80 x 120 cm. V tomto prípade padne Eiffelová 
veža a veľká časť obrazu za obeť rozšíreniu na celú plochu infražiariča.

Obrázok 1 Obrázok 2 Obrázok 3
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Minimálne požiadavky:

Optimálne požiadavky:

Časté problémy pri výbere obrázkov:

Správne rozlíšenie a kvalita

Aby bola potlač vami požadovaného motívu ostrá na veľkej ploche, akou je infražiarič a mala 
brilantné farby, zdrojový obraz musí mať odpovedajúcu kvalitu obrazu.
Máme pre vás následovné minimálne a optimálne požiadavky v číslach:

rozlíšenie obrázka 150 dpi a správna veľkosť obrázka.
Napríklad pre infražiarič 1150 wattov 120 x 80 cm:
Veľkosť obrázka v pixeloch: 7087 x 4725 px

rozlíšenie obrázka 300 dpi a správna veľkosť obrázka.
Napríklad  pre infražiarič 1150 wattov 120 x 80 cm:
Veľkosť obrázka v pixeloch: 14173 x 9449 px

Profesionálne obrázky od fotografov a katalógy obrázkov ako Adobe Stock (stock.adobe.com) 
resp 123RF (123rf.com) by normálne mali spĺňať tieto podmienky. Pozor, sú to platené služby!
Kvalita vlastných fotografii do značnej miery závisí od použitého fotoaparátu.

V niektorých prípadoch však môžeme na tlač použiť aj obrázky, ktoré majú horšie vlastnosti,
ako je uvedené vyššie. Pre tieto prípady vám vždy poskytujeme našu kontrolu kvality vami 
zaslaného obrázka.

Vždy sme pre vás nezáväzne k dispozícii na kontrolu obrazu. Ak si teda zvolíte infražiarič s 
vlastným motívom, priložený obrázok k objednávke prejde kontrolou pred tlačou u dodávateľa.
Po odsúhlasení kvality vás budeme kontaktovať s tým, že buď obrázok vyhovuje a infražiarič
pôjde do výroby, alebo kvalita obrázka nevyhovuje a teda či si chcete vybrať iný obrázok,
alebo trváte na vyhotovení výrobku hoci aj s horšou kvalitou obrazu.

Obrázky so zlým rozlíšením sa často upravujú pomocou programu na úpravu obrázkov
aby spĺňali požiadavky na tlač. Toto zvyčajne funguje iba v prípade, že predmet bol veľmi 
blízko minimálnym požiadavkám. V opačnom prípade to zníži kvalitu obrazu. Zlepšila sa 
len teoreticky. Tu je príklad:
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Často kladené otázky o motívoch obrázkov

V príklade vidíte motív s orchideou vo vode. 
Na ľavej strane vidíte obrázok s optimálnymi parametrami v rozlíšení 300 dpi.
Na pravej strane vidíte rovnaký motív so zníženou kvalitou v rozlíšení 100 dpi s vysokou 
kompresiou formátu jpg. 
Čo si treba ihneď všimnúť, je výrazne horšia kvalita obrázka na pravej strane. Vidno silné 
zrno a menej výrazné farby.
Chceme za každú cenu zabrániť takémuto tlačenému obrázku pre váš infražiarič. U nás 
prechádza každý obrazový motív kontrolou. Ak sú tam chyby, resp. sa vyskytnú problémy 
s kvalitou, budete okamžite informovaní.

Ako presne prebieha proces, ak som našiel motív a chcel by som si ho objednať?
Váš motív obrázka, ktorý nám pošlete pri objednávke, skontrolujeme a budeme Vás 
informovať o výsledku. Do výroby pôjde infražiarič až po Vašom schválení.

Môžete trochu upraviť obrázok?
Na požiadanie vieme prevziať menšie spracovanie obrazu. Medzi ne patrí jednoduchá retuš,
ako je odstraňovanie malých fragmentov obrazu, alebo rušivých prvkov. Väčšie alebo 
zložitejšie spracovanie obrazu nerobíme bezplatne. Prosím, majte pre to pochopenie.

Prečo majú obrazové infražiariče dlhšie dodacie lehoty?
Takýto infražiarič nemôžeme držať skladom z dôvodu rôznorodosti poskytovaných motívov.
Každý infražiarič sa vyrába individuálne pre Vás, po zadávaní a odsúhlasení objednávky. 
Proces tlače pomocou špeciálnej UV tlače si vyžaduje určitý čas na výrobu a spracovanie, 
pričom dodacia lehota je o niečo dlhšia ako u ostatných modelov.
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