
4. Com a janela aberta, deixe o marcador da opção
completamente para o lado que indica qualidade,
ou seja, para a direita. Após, clique em OK.

Fig. 4 - Marcação de qualidade na configuração do papel.

3. Agora, nas opções “Tipo de Papel” e
“Qualidade”, deixe as configurações exatamente
como mostra a imagem: “Premium Photo Paper
Glossy”* e “Mais Configurações”. Ao selecionar Mais
Configurações, uma nova janela se abrirá.

Fig. 3 - Opções ‘Tipo de Papel’ e ‘Qualidade’.

* À partir de 2018, algumas impressoras podem utilizar a
configuração papel premium presentation paper mate no
tipo de papel.

2. Logo depois, será apresentado uma janela como
mostra na Figura 2. Não modifique nada nessa aba
atual (Geral), apenas clique no botão "Preferencias".
Uma nova janela abrirá.

Fig.2 - Opção ‘Preferência’ no painel de impressão.

1. Com o programa Corel Draw aberto, crie um
retangulo preto com a cor preta configurada em
C:100% M:100% Y:100% K:100%. Certifique-se
sempre de checar isso; Após, insira a sua arte ou
texto dentro do retângulo utilizando a cor
branca. Por fim, clique no ícone de impressão no
canto superior esquerdo do software.

Fig. 1 - Ícone da impressora assinalado no topo da imagem.

Configuração da impressora para produção de negativos
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Observações:
• A configuração é valida apenas para tintas e film resinado da Kromata. Juntos com

essa configuração você obterá negativos de ótima qualidade em sua impressora.
• Este guia foi elaborado utilizando impressoras EPSON. Não recomendamos fazer o

mesmo processo em outra impressora, pois não apresentam uma boa qualidade de
impressão e necessitam outra configuração.

Fig. 6 - Painel ‘Cor’e as configurações corretas.

6. Voltando ao painel principal você estará na aba Geral. Mude
para a aba "Cor". Iguale sua configuração está como a da
figura 6. Caso não, configure da mesma forma. Termina- do
esse passo, a sua impressora está pronta para a impres- são de
negativos.

Fig. 5 - Opção ‘Preferência’ no painel de impressão.

5. Depois de configurar a aba "Principal", clique em
"Mais Opções" no canto superior esquerdo da janela.
Desmarque a opção "Alta velocidade" no fim da
janela como mostra a figura 5. Feito isso, pressione o
botão "Ok" no rodapé da janela para retornar ao painel
principal.


