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Informacje dotyczące przygotowania zdjęć do wydruku 

 

 

 

 
1. Wymagania dotyczące plików: 

 

 
Wykonujemy zdjęcia cyfrowe ze wszystkich dostępnych aparatów cyfrowych. Zdjęcia poddane obróbce na komputerze powinny 

spełniać następujące wymagania: 

• format pliku: JPG, TIFF lub BMP 

• optymalna rozdzielczość: 150 – 300 dpi 

 

 

Liczba punktów matrycy Rozdzielczość 

odbitka 

najwyŜszej 

jakości (300dpi) 

1,3 mln 1280 x 960  9 x 13 cm 

2,0 mln 1600 x 1200 10 x 15 cm 

3,0 mln 2048 x 1536 13 x 18 cm 

4,2 mln 2400 x 1600 18 x 24 cm 

5,2 mln 2560 x 1920 20 x 30 cm 

6,0 mln 3000 x 2000 30 x 45 cm 

 
 

Zalecamy zmniejszenie zdjęć przed wysyłką do optymalnej rozdzielczości wymaganej dla danego formatu. Np. jeŜeli zamawiamy 

zdjęcia w formacie 10x15 cm to powinniśmy zmniejszyć zdjęcia do rozdzielczości 1600x1200. Dzięki takiej konwersji 

oszczędzimy sporo czasu przesyłając mniejsze pliki. 

 

Do zmniejszania zdjęć moŜna uŜyć programu BIMP: http://www.drukfoto.pl/download/BIMPLite.exe 
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2. Proporcje zdjęć i kadrowanie: 

 

Aby dobrze wybrać odpowiedni rodzaj formatu zdjęć cyfrowych prosimy zapoznać się z poniŜszymi informacjami: 

 

 

Większość aparatów cyfrowych rejestruje obraz dokładnie w proporcjach 4:3 

(zdjęcia są bardziej kwadratowe) 

 

 
 

  
Aparaty małoobrazkowe naświetlają kliszę w proporcjach 3:2 

(zdjęcia są bardziej prostokątne) 
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W przypadku zamawiania zdjęć w formacie 4:3 oferujemy dwie moŜliwości kadrowania automatycznego: 

 

• Zdjęcia bez pasków – domyślny sposób kadrowania: 

 

Zdjęcie jest centralnie kadrowane, aby pasowało do proporcji papieru 3:2. Ok. 1.5% kadru zostanie 

utracone. W przypadku szczegółów (np. głowy) znajdujących się na skraju kadru mogą one zostać 

obcięte (patrz przykład). Dla większości zdjęć, nie ma to znaczenia. 

 

 
 

 

• Zdjęcia z paskami: 

 

Całe zdjęcie zostanie umieszczone na papierze. Po bokach pojawią się białe paski (patrz przykład). 
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Mogą Państwo wykadrować zdjęcia ręcznie do formatu papieru 3:2. Do kadrowania polecamy darmowy 

program JpegCrop dostępny do ściągnięcia na stronie: 

 

 http://www.drukfoto.pl/download/JPEGCrops0.7.4b.exe 

 

 

3. Upload zdjęć na nasz serwer 
 

Dane dostępowe naszego serwera FTP: 

 

 ftp://ftp.drukfoto.pl 

 login: drukfoto 

 hasło: drukfoto 

 

Do uploadu plików moŜna uŜyć dowolnego klienta FTP. Polecamy darmowy program Filezilla – wersja 

polskojęzyczna do ściągnięcia pod adresem: http://www.drukfoto.pl/download/FileZilla_2_2_32_setup.exe 

 

Serwer FTP ustawiony jest w taki sposób, Ŝe moŜliwe jest jedynie wgrywanie na niego zdjęć – nie mogą 

Państwo usuwać juŜ znajdujących się na nim zdjęć, ani ściągać zdjęć naleŜących do innych uŜytkowników.  

Z tego względu jeŜeli nastąpi pomyłka i wgrają Państwo złe zdjęcia – prosimy o email z informacją. 

 

Aktualnie trwają pracę nad wprowadzeniem systemu zamówień przez WWW, który ułatwiłby składanie 

zleceń. 


