Rekommenderade skrivarinställningar
För att få bästa möjliga resultat är det viktigt att du använder rätt skrivarinställningar. Ofta är flera
inställningar möjliga per papperstyp. Användaren kan prova de olika inställningarna och välja själv
vilken som ger det bästa resultatet. Det här är allmänna inställningar. Mer information om
inställningarna för din skrivare finns i skrivarmanualen. ICC-profiler är också tillgängliga för olika
stora formatskrivare.

123ink High colour matt fotopapper
Canon

Epson

HP

Brother

Papperstyp

Högupplöst papper

Arkivmattpapper/
Fotokvalitetspapper

Premium
bläckstrålepapper/
Andra fotopapper

Brother BP60 matt
fotopapper

Utskriftskvalitet

Hög

Bäst foto

Bäst

Högst

Alternativ

Automatisk

Fotoförbättring

123ink High-gloss fotopapper
Canon

Epson

HP

Brother

Papperstyp

Glossy Fotopapper

Premiumglossy
fotopapper

Premium fotopapper/
Andra fotopapper

Brother BP71 fotopapper/
Andra fotopapper

Utskriftskvalitet

Hög

Bäst foto

Bäst

Högst

Alternativ

Automatisk

Fotoförbättring

123ink Glossy satin fotopapper
Canon

Epson

HP

Brother

Papperstyp

Glossy fotopapper/
Annat fotopapper

Glossy fotopapper/
Andra fotopapper

Premium fotopapper/
Andra fotopapper

Brother BP71 fotopapper/
Andra fotopapper

Utskriftskvalitet

Hög

Bäst foto

Bäst

Högst

Alternativ

Automatisk

Fotoförbättring

123ink Premium glossy fotopapper
Canon

Epson

HP

Brother

Papperstyp

Glossy Fotopapper/
Glossy fotopapper plus

Premiumglossy
fotopapper

Premium fotopapper plus/
Premium fotopapper

Brother BP71 fotopapper

Utskriftskvalitet

Hög

Bäst foto

Bäst

Högst

Alternativ

Automatisk

Fotoförbättring

HP

Brother

123ink Premium glossy satin fotopapper
Canon

Epson

Papperstyp

Fotopapper/Glossy
Fotopapper

Premium semiglossy Premium Plus fotopapper/
Premium photo paper
Photo paper

Utskriftskvalitet

Hög

Bäst foto

Alternativ

Automatisk

Fotoförbättring

Bäst

Brother BP71 fotopapper
Högst

123ink Ultra glossy fotopapper
Canon

Epson

HP

Brother

Papperstyp

Fotopapper pro/
Glossy fotopapper plus

Premiumglossy
fotopapper

Avancerat fotopapper/
Premium fotopapper plus

Brother BP71 fotopapper/
Andra fotopapper

Utskriftskvalitet

Hög

Bäst foto

Bäst

Högst

Alternativ

Automatisk

Fotoförbättring

HP

Brother

123ink Ultra glossy satin fotopapper
Canon

Epson

Papperstyp

Fotopapper pro/
Glossy fotopapper plus

Premium Semiglossy Avancerat fotopapper/
Premium fotopapper plus
Fotopapper

Utskriftskvalitet

Hög

Bäst foto

Alternativ

Automatisk

Fotoförbättring

Bäst

Brother BP71 fotopapper/
andra fotopapper
Högst

Allmänna tips
• Förvara alltid fotopapper i en sluten behållare, torrt och i rumstemperatur, när du inte använder det.
Försök att undvika varma platser som nära element. Om fotopapperet är krökt av värme, lägg det
under exempelvis en tjock bok i 24 timmar.
• Om papperet är för kallt, ta ut fotopapperet ur förpackningen och lägg i rumstemperatur en stund
före utskrift. Detta gör det möjligt för pappret att få samma temperatur som den omgivande
temperaturen och du får bästa möjliga utskriftskvalitet.
• Ta endast ut det antal ark från förpackningen som du ska använda. Lämna inte fotopapper kvar i
skrivaren, behåll dem i den slutna förpackningen för bäst hållbarhet.
• Gör alltid ett munstyckskontroll innan du skriver ut foton i hög upplösning för att upptäcka om
skrivaren eller patronerna är feljusterade, eller om munstyckena är igensatta.
• Kontrollera att skrivaren är fri från damm innan du skriver ut. Dammpartiklar kan orsaka fläckar på
det fortfarande våta pappret.
• Ställ in skrivaren på rätt papperstyp och utskriftskvalitet.
• Även om vissa papperstyper är torra, rekommenderas det att lämna papperet att vila efter att du
har skrivit ut. Undvik fingeravtryck eller smuts.
• Det låter logiskt, men kan ofta gå fel: se till att du skriver ut på rätt sida av papperet. Endast på det
speciella fotolagret får du de bästa utskrifterna. Du kan känna igen den rätta sidan om du "krullar"
(vik inte) papperet så att du kan se färgskillnaden mellan fram och bak tack vare glanslagret. Med
högfärgspapper är den ljusaste vita sidan rätt sida att skriva ut på. Det spelar ingen roll med
dubbelsidigt papper.

