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ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФАЙЛОВЕТЕ за ПЕЧАТ 
при Грамофонни плочи - Vinyl. 

 
Най-добре е да получим PDF файлове от вас за печат с подробна информация за 
продукта, цветовете и страниците:  
- Оставете допълнителни 8 мм “на живо“ около отпечатъка във файловете; 
- Разделителна способност на изображението - 300 dpi.; 
- PDF 1:1, изнася се без мащабиране; 
- CMYK цветови профил и / или точкови цветове, без цветни профили или управление 
на цветовете, без линии на сгъване и перфорации (за тези подробности, ако има такива, 
може да ни предоставите друг файл, като превю); 
- Печатът трябва да бъде центриран върху страницата; 
- Предният капак на Обложката, трябва да е отдясно.  
 
Ако нямате PDF файлове, можете също да ни изпратите файловете във формат TIFF 
или EPS.  
ВАЖНО Е всички изображения и шрифтове да са вградени и всичко да е в един слой. 
Моля, имайте предвид, че шрифтовете, използвани в приложения за редактиране 
на изображения като Adobe Photoshop, са пикселизирани и размазани. 
InDesign, Illustrator и подобни файлове трябва да бъдат редактирани и да има от нас 
предпечатна обработка преди печат. Обработката ще доведе до допълнителна такса в 
зависимост от изразходваното време.  
Word, Excel, Publisher или Power Point НЕ са подходящи за създаване на графични 
файлове! 
 
ОТНОСНО ШРИФТОВЕ 
- Моля, обърнете внимание, че всички използвани шрифтове трябва да бъдат вградени; 
- Шрифтовете, които използвате, като двубайтови шрифтове, OTF шрифтове или 
шрифтове Postscript, не са приложими във всяка операционна система MAC OS X или 
Windows. 
 
РАЗМЕРИ НА ЛИНИИТЕ И ШРИФТОВЕТЕ 
- Дебелината на линията трябва да бъде поне 0,15 mm за позитивен печат и 0,25 mm за 
негативен печат; 
- Дебелината на линията за Етикета/Лейбъла за щанцоване, трябва да бъде 0,35 мм.; 
- Шрифтовете трябва да имат минимален размер 5pt за позитивен печат и минимум 7pt 
за негативен печат. Моля, обърнете внимание, че НЕ трябва да използвате много малки 
и тънки шрифтове под тези pt. 
 
ОТНОСНО ЦВЕТОВЕТЕ 
-Черен текст и редове трябва да бъдат коригирани за надпечатване с фон CMYK; 
- Като цяло, съвкупност от общото съдържание на всички цветове не трябва да 
превишава 280% за покритие с мастило; 
-За да получите богати черни ефекти, трябва да насложите черния цвят с 50% циан 
(100% черно и 50% циан); 
- Моля, имайте предвид, че имаме точен коефицент за усилване (dot  gain) 15% от файла 
до процеса на печат.  
- Настройте контраста достатъчно висок за тъмни монохромни файлове (поне 15%). 


