
Spyder5 – rozwiązania do kalibracji monitora



Spyder5 – rozwiązania do kalibracji monitora

• Kalibrację można przeprowadzić na dowolnym 
monitorze

• LCD, CCFL, OLED, biały LED, RGB LED

• normalny gamut, szeroki gamut, 4k/5k

• projektory obrazu

• Szybkie, proste w obsłudze oprogramowanie

• pierwsza kalibracja zajmuje 5 minut

• rekalibracja zajmuje 2 i pół minuty

• Kreator instalacji z interaktywną funkcją pomocy

• automatyczne pomiary

• automatyczna aktywacja nowego profilu



Spyder5 – rozwiązania do kalibracji monitora

• Interaktywna pomoc

• wyświetlanie informacji po najechaniu na 
wybrany element kursorem

• funkcja dostępna na każdym ekranie

• SpyderProof (Pro & Elite)

• niestandardowe obrazy kontrolne do oceny 
kalibracji

• tryb pełnoekranowy (tylko w wersji Elite)



Spyder5 – unowocześniona konstrukcja

• Niewielka konstrukcja gwarantuje proste, 
wygodne przechowywanie kalibratora na 
monitorach w różnych rozmiarach i na 
zakrzywionych ekranach.

• Wbudowany statyw pozwala na kalibrację 
projektorów obrazu i nie wymaga 
dodatkowych części.

• Osłona obiektywu z czujnikiem działa jako 
przeciwwaga i utrzymuje elementy 
optyczne w czystości.

Wielofunkcyjność



Spyder5 – ulepszenia sprzętowe

• Zamknięty moduł optyczny zwiększa 

odporność na mechaniczne uszkodzenia

• Mniejsza średnica przegrody redukuje 

ilość światła z boku

• Opatentowany układ optyczny z 7 
czujnikami

• Nawet o 55% lepsza odpowiedź tonalna

(krzywa gamma)

• Bardziej szczegółowe odtwarzanie cieni

• Płynniejsze przejścia kolorów

Większa dokładnośćNowy design

Przed

Po



Spyder5 – nowe opakowanie wielokrotnego użytku



Spyder5 – zawartość zestawu

Wytrzymałe pudełko Karta powitalna Osłona Folia ochronna Numer seryjny

• Bez instrukcji obsługi

• Bez płyty CD i DVD

• Opakowanie wielokrotnego użytku

• Odporna, wytrzymała konstrukcja (taka jak opakowanie iPhone’a)



Spyder5 – pierwsze kroki

• Strona dla użytkownika

• Filmy wideo

• Oprogramowanie do 
pobrania

• Skrócona instrukcja 
obsługi

• Instrukcja obsługi

• Pomoc i baza wiedzy



Spyder5 – pierwsze kroki



Spyder5 – pierwsze kroki



Spyder5 – pierwsze kroki



Spyder5 – instalacja i aktywacja

• Pomocne materiały dla użytkowników

• Jak zacząć? - wideo:
https://youtu.be/wluhaQtqNHM

• Pierwsza kalibracja ze Spyder5EXPRESS – wideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=CDp09C75Uak

• Pierwsza kalibracja ze Spyder5PRO i ELITE – wideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=93i3TOf-hR4

https://youtu.be/wluhaQtqNHM
https://www.youtube.com/watch?v=CDp09C75Uak
https://www.youtube.com/watch?v=93i3TOf-hR4


Spyder5 – klienci docelowi

Fotografowie-amatorzy 
szukający prostego 
rozwiązania do kalibracji 
kolorów monitora

Fotografowie i projektanci 
szukający kompleksowego, 
zaawansowanego 
rozwiązania do wiernego 
odtwarzania kolorów

Profesjonalni fotografowie 
i perfekcjoniści, którzy chcą 
mieć całkowitą kontrolę 
nad kolorami



Spyder5EXPRESS – proste rozwiązanie do wiernego odtwarzania kolorów 

• Technologia jutra

• Technologia Spyder nowej generacji: 
kompaktowa, przenośna, bezpieczna

• Prosto i szybko

• 4-stopniowy proces zajmujący zaledwie 5 minut
miesięcznie

• Interaktywna pomoc i zrozumiałe instrukcje na 
każdym etapie kalibracji

• Możliwość kalibracji wielu monitorów

• Rezultaty „przed i po” dzięki SpyderProof™

• Standardowy obraz kontrolny Datacolor ujawnia 
zmiany koloru, odcieni skóry, cieni itp.



• Wszystkie funkcje Spyder5EXPRESS

• Więcej docelowych wartości kalibracji

• Punkt bieli: 5000k, 5800k, 6500k, natywny punkt bieli

• Krzywa gamma: 1,8; 2,0; 2,2; 2,4

• Monitorowanie oświetlenia (3 poziomy)

• Prawdziwe kolory w mgnieniu oka

• Rekalibracja (2 i pół minuty)

• Spersonalizowane porównanie „przed i po” dzięki
SpyderProof™

• Możliwość skorzystania z własnych zdjęć, aby ocenić 
efekty kalibracji

• Podstawowa analiza obrazu

ekran monitora

wydruk

Spyder5PRO – zaawansowane rozwiązanie do wiernego odtwarzania kolorów



• Wszystkie funkcje Spyder5PRO

• Nieograniczone wartości docelowe
• Niestandardowe wartości docelowe kalibracji

• Docelowe wartości kalibracji wideo, łącznie ze 
standardem Rec. 2020

• Kalibracja projektorów obrazu

• Zaawansowany balans szarości

• Monitorowanie oświetlenia (5 poziomów)

• Spersonalizowane porównanie „przed i po” dzięki
SpyderProof™
• Ocena efektów kalibracji w trybie pełnoekranowym

• Zgodność kalibracji między monitorami
• StudioMatch i SpyderTune

• Zaawansowana analiza obrazu

ekran monitora

wydruk

Spyder5ELITE – profesjonalne rozwiązanie do wiernego odtwarzania kolorów



Spyder5 – porównanie
Funkcja Spyder5EXPRESS Spyder5PRO Spyder5ELITE

Grupa docelowa
Fotografowie-amatorzy 
szukający prostego rozwiązania 
do kalibracji kolorów monitora

Fotografowie i projektanci szukający 
kompleksowego, zaawansowanego 
rozwiązania do wiernego odtwarzania kolorów

Profesjonalni fotografowie i perfekcjoniści, 
którzy chcą mieć całkowitą kontrolę nad 
kolorami

Cena detaliczna producenta 99€ 149€ 216€

Urządzenie do kalibracji sprzętowej Kolorymetr Spyder5* Kolorymetr Spyder5* Kolorymetr Spyder5*

Obsługa wielu monitorów

Laptopy*
Monitory*

Laptopy
Monitory

Laptopy
Monitory
Projektory
Studio Match Assistant

Ustawienia kalibracji
Stałe (2) 16 do wyboru Nieograniczony wybór, ustawienia 

niestandardowe użytkownika, Rec.709 i
Rec. 2020* do nagrywania wideo

Przebieg kalibracji

4-stopniowy proces
Interaktywna pomoc*

Kreator instalacji
Interaktywna pomoc*
Zaawansowane funkcje

Kreator instalacji
Interaktywna pomoc*
Profesjonalna konsola
Pakiet profesjonalnych funkcji

Ocena kalibracji („przed i po’)
Standardowy obraz kontrolny 
Datacolor

Standardowy obraz kontrolny Datacolor
Obrazy importowane przez użytkownika*

Standardowy obraz kontrolny Datacolor
Obrazy importowane przez użytkownika 
(w trybie pełnoekranowym) *

Monitorowanie oświetlenia Nie 3 ustawienia oświetlenia* 5 ustawień oświetlenia*

Analiza obrazu
Nie Podstawowa Zaawansowana (łącznie z jednolitym 

ekranem)

Możliwość szybkiej rekalibracji Nie Tak Tak

StudioMatch Nie Nie Tak

SpyderTune Nie Nie Tak

Ceny w euro bez VAT

* nowa funkcja



Spyder5EXPRESS – porównanie

Spyder5 Express Spyder4 Express Uwagi

Cena MSRP/MAP 99€ 83€

Ekologiczne 
opakowanie

✔ ×
Bez plastiku, podlega 
recyklingowi,
wielokrotnego użytku

Zamknięty moduł ✔ ×
Spójność i możliwości 
dla producentów OEM

Możliwość upgrade’u ✔ ×
Jednakowy sprzęt S5 dla 
wszystkich urządzeń

Pomoc na ekranie ✔ ×
Po raz pierwszy w
SpyderExpress

Obsługa wielu 
monitorów

✔ ×
Po raz pierwszy w
SpyderExpress



Spyder5PRO – porównanie

Spyder5PRO Spyder4PRO Uwagi

Cena MSRP 149€ 125€

Ekologiczne opakowanie ✔ ×
Bez plastiku, podlega recyklingowi, 
wielokrotnego użytku

Zamknięty moduł ✔ ×
Spójność i możliwości dla producentów 
OEM

Możliwość upgrade’u ✔ ×
Jednakowy sprzęt S5 dla wszystkich 
urządzeń

Regulacja oświetlenia ✔ ✔ Funkcje oświetlenia

„Przed i po” –
niestandardowy obraz

✔ × Po raz pierwszy w SpyderPRO

Pomoc na ekranie ✔ × Po raz pierwszy w SpyderPRO

Statyw ✔ ✓ (uchwyt) Wbudowany

Test jednorodności ✔ ✔ Imponujące wykresy



Spyder5ELITE – porównanie

Spyder5 Elite Spyder4 Elite Uwagi

Cena MSRP 216€ 175€ Cena wstępna

Zamknięty moduł ✔ × Spójność i możliwości dla 
producentów OEM

Nowy czujnik oświetlenia ✔ × Nowa konstrukcja z szerokim kątem

Profesjonalna konsola ✔ ✔ Power Users Love It

Regulacja oświetlenia ✔ ✔ Funkcje oświetlenia

Visual VLUT Tuning (SpyderTune) ✔ ✔ Unikalna funkcja

„Przed i po” – niestandardowy obraz ✔ × Po raz pierwszy w SpyderELITE

„Przed i po” – tryb pełnoekranowy ✔ × Po raz pierwszy w SpyderELITE

Pomoc na ekranie ✔ × Po raz pierwszy w SpyderELITE

Statyw ✔ ✓ (uchwyt) Wbudowany

Test jednorodności ✔ ✔ Imponujące wykresy



Porady

• Zaciemnij pomieszczenie i użyj pośredniego 
oświetlenia

• Ustabilizuj oświetlenie w pomieszczeniu (pod kątem 
luminancji i temperatury barw)

• Rozgrzej monitor (uruchom go na co najmniej 30 
minut)

• Przeprowadzaj ponowną kalibrację monitora co 
dwa tygodnie

• Nie korzystaj z monitora na tle kolorowych ścian lub 
innych powierzchni – wpływa to na postrzeganie 
barw



Darmowy serwis klienta

• Darmowa pomoc telefoniczna

• 00800 700 800 70  (Europa)

• 609 895 7409  (USA)

• Pomoc online 24/7

• http://support.datacolor.com



http://spyder.datacolor.com/Webinars

• Webinary na temat zarządzania kolorem, 

produktów Spyder i wiele więcej

http://spyder.datacolor.com/webinars/

Serdecznie zapraszamy do udziału!

http://spyder.datacolor.com/webinars/


Kontakt

• Dystrybutorem produktów Datacolor w Polsce jest:

Alstor Sp.j. T. Szukała i Wspólnicy

Ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa

Tel. (22) 510 24 00, alstor@alstor.com.pl, www.alstor.pl

• Pomoc techniczna: t.obluski@alstor.com.pl

• Sprawy handlowe: m.brzezinska@alstor.com.pl

mailto:alstor@alstor.com.pl
http://www.alstor.pl/
mailto:t.obluski@alstor.com.pl
mailto:m.brzezinska@alstor.com.pl

