
 
ILFORD PHOTO 2013 gruodžio 4 d. pristatė naują kintamo kontrasto baritiniu 

pagrindu fotopopierių.  Tai visiškai nauji, patobulinti -  MULTIGRADE FB, bei 
COOLTONE FB popieriai, kurie prisideda prie esamos MULTIGRADE FB 
WARMTONE serijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jau 20-imt metų bestseleriu esantis ILFORD MULTIGRADE IV FB popierius, kurį 

rinkosi fotografai menininkai bei fotonuotraukų spausdintojai visame pasaulyje, gimė 
naujai. Po išsamių tyrinėjimui ir tobulinimų šis ILFORD MULTIGRADE IV FB pavirto į 
reikšmingai patobulintą ir pakeistą produktą, kuris vadinasi ILFORD MULTIGRADE FB 
CLASSIC. Naujasis popierius gaminamas matiniu bei blizgiu paviršiumi, gaunami 
vaizdai ryškesni, padidinti  maksimalūs tankiai (maxD), padidintas jautrumas, ko 
pasekoje sutrumpėja eksponavimo laikas. Pagerintas naujojo MULTIGRADE FB 
CLASSIC reagavimas tradicinei tonavimo technikai, lyginant su buvusiuoju IV FB 
popieriumi. 
 

Toliau tobulinant ir dirbant, MULTIGRADE FB serijai papildyti, sukurtas naujas 
produktas – ILFORD MULTIGRADE FB COOLTONE. Tai kintamo kontrasto, baritiniu 
pagrindu popierius, vaizdui suteikiantis šaltą toną, trapų baltumą bei puikiai atskirtus 
vidutinius tonus.  
 

Šie du nauji produktai lieka vienoje serijoje su gerai visiems žinomu MULTIGRADE 
FB WARMTONE popieriumi, kuris buvo lyderiu daugelį metų, ypatingai vertinamas ir 
Nr.1 pasirinkimas tarp menininkų spausdintojų. Ant šio popieriaus atspausdinti vaizdai 
įgauna prabangius šiltus juodos spalvos ir kreminius baltos spalvos tonus. Šis 
popierius nesikeis ir nėra nei dabarties, nei ateities planų keisti MULTIGRADE FB 
WARMTONE sudėties. 
 

Naujieji MULTIGRADE FB popieriaus serijos produktai buvo sukurti tam, kad 
fotografai ir spausdintojai, pirmą kartą, turėtų visą spausdinamų tonų gamą vienoje 
produktų šeimoje.  
 

Alan Ross, išbandęs naujuosius MULTIGRADE FB CLASSIC ir COOLTONE 
popierius, pasakė: „Abu popieriai turi labai panašų konrastingumą kaip ir senasis MGIV 
FB ir suteikia puikų detališkumą bei vaizdo trapumą. 
Abu popieriai įgauna turtingesnius tonus nei senasis MGIV FB tonuojant seleno toneriu 
– tai tikra palaima. Tonavimo rezutatai buvo įspūdingi – net tonerio santykyje 1:23 
nuotrauką įmerkus vos 1-nai minutei matėsi pastebimi spalviniai pasikeitimai, bet mano 
mėgstamiausias yra keturių minučių rezultatas. Tai spalva, kurios niekada nepavyko 
gauti su MGIV FB. Aš manau, kad man labai patiks CLASSIC popierius! Dėkoju už 
galimybę juos išbandyti!“ 
  

Alan Ross yra garsus fotografas žinomas savo unikaliomis įžvalgomis derinant 
tradicinės fotografijos metodus su šiandienos technologijomis. Jis yra dirbęs Ansel 



Adams asistentu ir buvo Ansel asmeniškai išrinktas spausdinti jo YosemiteSpecial 
Edition nuotraukas. Alan sekė savo mokytoju, kuris įkvėpė profesionalus ir mėgėjus 
sutelkti savo mintis vieninteliam momentui, kai šviesa, grožis ir atsitiktinumas suteikia 
galimybę padaryti tobulą kadrą. Alan Ross masterklasės fotografo darbai 
www.alanrossphotography.com 
 

Kaip pristatymo dalis, naujieji produktai nuo 2013 gruodžio vidurio bus platinami 
Jungtinėje Karalystėje, JAV ir Kanadoje. Europoje ir kitose pasaulio dalyse nuo 2014 
kovo pabaigos. Susisiekite ILFORD PHOTO platintoju jūsų šalyje dėl tiekimo terminų.  
Detalesnę techninę informaciją, dydžius bei įpakavimus rasite www.ilfordphoto.com. 
Klientai, kurie nori užsitikrinti MULTIGRADE IV FB tiekimą, turi susisiekti su savo 
pastoviu pardavėju ir pateikti užsakymą iki 2013 m. gruodžio pabaigos. 
 
 
 

Daugiau informacijos teiraukitės Ilford Photo atstovo Lietuvoje: 
 

 
UAB FOTOTECHNIKA,  
Smolensko g. 10A, Vilnius LT-03201 
tel/fax: +370 5 2791545; info@fototechnika.lt; www.fototechnika.lt 


