
Prepara o teu arquivo 
para impresión 

 
Estes pasos axudaranche a crear o teu arquivo de impresión correcto 

 

 

Formato de arquivos 
 
JPG/TIFF/PNG 
✓ Axusta todas as capas 
✓ Non envíes arquivos con canles alfa 
✓  Garda os teus arquivos en nivel de calidade 12 (máxima) 
✓  Utiliza unicamente formato JPG estándar 
 
 

PDF 
✓  Utiliza formato PDF/X3- standard ou PDF/X1a- standard  
✓ Utiliza versións compatibles con Acrobat 4.0, PDF 1.3  
✓ Axusta as capas 
✓ Os tipos deben de estar incrustados 
✓ As imaxes incrustadas deben estar en perfil CMYK  
✓ Ten coidado coas sobreimpresións. É posible que non se 

aprecie o resultado final 

 

Resolución 
OFFSET: Garda os teus arquivos a 300 dpi.  
DIXITAL: (gran formato): Garda os teus arquivos de 100 a 
150 dpi. No caso de que a resolución do teu arquivo sexa 
menor a 70 dpi, non terá a calidade necesaria para 
impresión. 

Fontes, tipografías 

O texto deberá estar trazado, é dicir ten que estar 
convertido en vector. En caso de non estar trazado é 
necesario que as fontes estean incrustadas no arquivo.  
Utiliza tipografía de mínimo 6 puntos para que o texto sexa 
legible. 
 

 

Sangrado e marxe de seguridade 
Todos os arquivos que se preparan para impresión deben 
ter un sangrado de 3 mm en todo o perímetro. Isto quere 
dicir que teñen que ter 3 mm de exceso de imaxe por 
cada lado para que cando se aplique o corte ao 
documento non queden sobrantes brancos do papel.  
 

Utiliza unha distancia de seguridade de 3 mm desde a liña 
de corte ao comezo do texto ou imaxes. Procura non 
colocar textos, logos ou información importante nesta 
zona para evitar que poida ser cortada. 
 

 
 

-  Texto da imaxe sangrado - Texto da imaxe marxe de seguridade - Texto da imaxe documento final 

   
-  3 mm de sangrado en todo o perímetro 

evita partes brancas no corte do documento 
- 3 mm de marxe de seguridade evita cortes 
de información importante no documento 

- 3 mm de sangrado en todo o perímetro 
- 3 mm de marxe de seguridade 

 


