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Cores Metálicas Sólidas de Processo
Escolha em uma gama totalmente cromática de 250 cores metálicas brilhantes.

Dimensional-FX™
O Dimensional-FX faz com que uma ilustração selecionada pareça mudar de cor e dimensão, 
de um matiz mais claro para um matiz mais escuro à medida que a luz é re�etida pelo 
desenho.

Watermark-FX™
Este efeito pode ser usado para fazer com que uma área selecionada de uma ilustração 
pareça desaparecer e reaparecer, ou produzir uma marca d’água sutil ou um efeito de 
segurança.

Gradation-FX™
Uma característica exclusiva do Process Metallic Color System é sua capacidade de vinhetar 
uma cor metálica em outra, ou até mesmo vinhetar tons metálicos em cores de processo.

Watermark-FX™ PLUS
O Watermark-FX PLUS* é a primeira linha de defesa no combate à contrafação! Inclua 
padrões subliminares, textos e até guilochês complexos nas ilustrações.

Combinação de efeitos!
Combine qualquer um dos efeitos especiais acima. Por exemplo, crie um 
Gradation-FX metálico e, depois, inclua um padrão ou desenho Dimensional-FX.

Image-FX™
O Image-FX é um algoritmo de separação realista de imagens 
que analisa as imagens e calcula o efeito metálico necessário 
para as diferentes regiões tonais da imagem. O plug-in 
Color-Logic para o Adobe Photoshop® cria automaticamente o 
quinto canal direto, eliminando qualquer abordagem de 
tentativa e erro para integrar efeitos metálicos à imagem.

TREINAMENTO
Para saber mais sobre a linha de técnicas de efeitos especiais da 
Color-Logic e como desenhar usando o Process Metallic Color 
System, visite   www.color-logic.com/support/training

ou inscreva-se em um dos nossos seminários virtuais mensais 
GRATUITOS:
www.color-logic.com/support/webinars

* Watermark-FX PLUS disponível em janeiro de 2013
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Usando o Process Metallic Color System™, é possível criar uma ampla gama de metalizações e efeitos de impacto:


