duplicating film diazografický duplikační film
duplicator duplikační souprava
dye transfer tisk ze želatiny
dye transfer equipment zařízení pro tisk ze želatiny
dyeline copying diazografické kopírování
dyeline printer diazografická kopírka
electrofax přímé elektrografické kopírování
electrolytic paper papír pro elektrolytické zpracování
electrolytic processing elektrolytické vyvolávání
electronic master elektrojiskrová matrice
electronic scanning elektrojiskrové kopírování
electronic stencil elektrojiskrová blána
electronic stencil cutter elektrojiskrový přístroj
electrophotography elektrografie
electrostatic copy elektrografická kopie
electrostatic copying elektrografické kopírování
electrostatic direct copying přímé elektrografické
kopírování
electrostatic printing elektrografické kopírování
electrostatic transfer copying přenosové
elektrografické kopírování
emulsion layer emulzní vrstva
end use microfilm distribuční mikroštítek
enlargement zvětšenina
enlargement ratio faktor zvětšení
enlarger zvětšovací přístroj
exposure expozice
eyeball coding alfanumerické indexování
facsimile faksimilní kopírovací souprava
field frame expoziční pole
film advance snímkovací krok
film base filmová podložka
film cassette filmová kazeta
film for lamination ochranná fólie
film gate okénko kamery
film magazine filmová kazeta
film step snímkovací krok
filmsort card vlepový mikroštítek
final title strip koncový obsahový snímek
fixed focus objektiv s pevným nastavením
fixer ustalovač
fixing ustalování
flatbed-camera kroková mikrofilmová kamera
fog závoj
foil fólie
form slide formulářová maska
forms flash formulářová maska
frame expoziční pole
frame pitch rozteč expozičních polí
gelatine transfer tisk ze želatiny
gelatine transfer equipment zařízení pro tisk ze
želatiny
generation generace
greasing zatónování
grey chart etalony šedi
grey scale šedá stupnice

grey wedge šedý klín
groundglass matnice
guide cart indexní karta
halation halace
hard copy zvětšenina,odrazná kopie,kopie
hectograph snímací tisk
hexa urychlovač
holography holografie
identification form identifikační formulář
identification frame úvodní snímek
image area obrazové pole
image card mikroštítek
image count optický odpočítávací znak
image distance mezera
in-knees nohy do X
index device kódovací zařízení
index frame indexní pole,koncový obsahový snímek
index label indexní tabulka
information area obrazové pole
ink duplicating průtisk
ink duplicator průtiskový stroj
inserter montážní přístroj s lupou
intermediate copy mezikopie
jacket kapsová mikrokarta
jacket filler montážní přístroj
jacketing montáž
knock-kneed person člověk s nohama do X
latent image latentní obraz
layout zákresová maketa
leader and trailer alonž
legibility čitelnost
legibility test zkouška čitelnosti
legibility test pattern měrka písma
light box náhledová skříň
light table prosvětlovací stůl
line kresba
line by line hectography snímací řádkový tisk
line density hustota kresby
line indexing čárový polohový kód
line test pattern měrka čar
liquid development kapalinové elektrografické
vyvolávání
lithographic printing plate ofsetová matrice
magnification faktor zvětšení
mask maska
masking maskování
master průtisková matrice,tisková matrice,předloha
master microfiche matriční mikrofiš
master microfilm rozmnožovací mikrofilm
master paper matricový papír
matrix síť mikrozáznamů
matrix recording souřadnicové snímkování
maximum density maximální hustota
micro duplication duplikace
micro image mikrosnímek
micro-duplicate duplikát
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microcard mikrokarta
microcopy mikrozáznam,mikrosnímek
microcopying snímkování,mikrosnímkování
microfiche mikrofiš
microfiche mounting foil montážní fólie
microfilm mikrografický film,mikrofilm
microfilm aperture card mikroštítek
microfilm camera mikrofilmová kamera
microfilm card kartotéční štítek s mikrofilmem
microfilm flow camera průběžná mikrofilmová
kamera
microfilm jacket kapsová mikrokarta
microfilm print zvětšenina z mikrozáznamu
microfilm printer zvětšovací přístroj
microfilm processor vyvolávací automat
microfilm reader čtecí přístroj
microfilm recorder mikrofilmová kamera
microfilm selector mikrofilmové vyhledávací
zařízení
microfilmer mikrofilmová kamera
microfilming mikrosnímkování
microforms mikrografická média
micrographic media mikrografická média
micrographics mikrografie
micrography mikrografie
microopaque mikrokarta
microplanfilm mikrofiš
microprint mikrokarta
micropublishing mikropublikace
microseal card kapsový mikroštítek
microsheet film listový film
microstrip holder proužková kazeta
minimum density minimální hustota
miracode camera mikrofilmová kamera s kódováním
modification service změna
monobath ustalovací vývojka
monobath development jednolázňové chemické
zpracování
monobath processing jednolázňové chemické
zpracování
mounter montážní přístroj s lupou,montážní přístroj
mounting montáž
mounting card vlepový mikroštítek,kapsový
mikroštítek
mounting foil montážní fólie
negative negativ
negative appearing image negativní zobrazení
offset foil elektrografická ofsetová fólie,ofsetová fólie
offset master ofsetová matrice
offset printer ofsetový stroj
offset printing ofsetový tisk
opaque copy odrazná kopie
operation registry pracovní archiv
optical copy optická kopie
optical density optická hustota
optical printer optická kopírka

original originál,předloha
original microfilm prvotní mikroštítek
overlap překrytí
PCMI microform mikrofiš PCMI
passive microfilm pasivní mikrofilm
period of permanency životnost
permanency životnost
permanent record film mikrofilm
photo-composition fotosazba
photo-typesetting fotosazba
photochromic process fotochromický proces
photoconductive paper elektrografický papír
photocopy fotografická kopie
photocopying fotografické kopírování
photographic copy fotografická kopie
photographic image fotografie
photography fotografie
phototypesetting machine fotosázecí přístroj
planetary camera kroková mikrofilmová kamera
platen přítlačná deska
polyester base polyesterová podložka
positive pozitiv
positive appearing image pozitivní zobrazení
powder development suché elektrografické
vyvolávání
print výtisk,tisk,kopie
printer kopírovací automat,kopírka
printing tisk,kopírování
printing density kopírovací hustota
printing form tisková fólie,tisková matrice
printing frame kopírovací rám
printing methods tiskové techniky
process camera velkoformátová kamera
processing vyvolávání
processor vyvolávací automat
projection printer optická kopírka
projection printing optické kopírování
proof copy nátisk
protection sheet ochranná fólie
pull down snímkovací krok
reader čtecí přístroj
reader filler montážní čtecí přístroj
reader mounter montážní čtecí přístroj
reader-printer zvětšovací čtecí přístroj
rear window okénko kamery
recorder kamera
recording snímkování,mikrosnímkování
recording area expoziční pole
reduction zmenšenina
reduction ratio faktor zmenšení
reel cívka
reference card indexní karta
reflex base odrazná podložka
reflex copy reflexní kopie
reflex copying reflexní kopírování
reflex master odrazná předloha
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reflex printing reflexní kopírování
reproduction reprodukce
reprographic center reprografické středisko
reprography reprografie
resolution rozlišovací schopnost
resolving power rozlišovací schopnost
retaking opravné snímkování
retrieval vyhledávání
roll film-page counter zvětšovací čtecí přístroj
roll microfilm svitek mikrofilmu
roll-to-card printer duplikační souprava svitek-štítek
roll-to-roll printer duplikační souprava svitek-svitek
rotary camera průběžná mikrofilmová kamera
rotary microfilmer průběžná mikrofilmová kamera
rotary microfilming průběžné snímkování
scale indexní pravítko,měřítko zobrazení
scale of reproduction měřítko zobrazení
scanning device volič výřezu
screen promítací plocha
screen process sítotisk
scumming zatónování
sectionalizing snímkování po sekcích
sectioning snímkování po sekcích
security file zabezpečovací archiv
security filming zabezpečovací snímkování
semi dry process diazografické kapalinové
vyvolávání
semiconductor paper elektrografický papír
sensitivity citlivost
sensitized sheet for offset printing fotografická
ofsetová fólie
sheet film listový film
sheet for offset printing ofsetová fólie
shelf life životnost
silver halide process halogenidostříbrný proces
simplex-method snímkování simplex
slide diapozitiv
small demy formát kancelářského papíru,formát
kancelářského
sorter třídička
spacing mezera
speed citlivost
spirit carbon snímací papír
spirit duplicating snímací tisk
spirit duplicator stroj pro snímací tisk
spirit master snímací matrice
spool cívka
stabilisation chemické stabilizační zpracování
stabilisation bath stabilizátor
stabiliser stabilizátor
stabilising process chemické stabilizační zpracování
stability životnost
stencil průtisková blána
stencil duplicating průtisk
stencil duplicator průtiskový stroj
step and repeat camera mikrofišová kamera

step and repeat recording souřadnicové snímkování
step by step recording krokové snímkování
step tablet šedá stupnice
step wedge šedý klín,šedá stupnice
storage and retrieval system ukládací a vyhledávací
systém
strip čárový polohový kód
strip can proužková kazeta
sub-stage illumination prosvětlení
substate illumination prosvětlení
suspension type aperture card kapsový mikroštítek
tabloid formát 11
telecopier faksimilní kopírovací souprava
telecopying dálkové kopírování
test character prvek měrky písma
test chart zkušební obrazec,zkušební předloha
testing for permanency zkouška stálosti
text menu nabídka
thermic copy termografická kopie
thermo diazo process tepelné diazografické
vyvolávání
thermo master přenosový termografický papír
thermo master-unit snímací termografický papír
thermo offset master termoofsetový papír
thermo paper kontaktní termografický papír
thermo process tepelné diazografické vyvolávání
thermo stencil termografická blána
thermocopy termografická kopie
thermocopying termografické kopírování
thermography termografie
title space titulkové pole
title strip start
tonal latitude rozsah hustot
tonal range rozsah hustot
toner elektrografický pigment,elektrografický
tónovač
transformation transformace
transilumination prosvětlení
translucent base průsvitná podložka
transmission copying kopírování prosvětlením
transparent base průhledná podložka
transparent master prostupná předloha
uniformed microfilm system jednotný mikrofilmový
systém
vacuum holder přísavná deska
vesicular film vezikulární film
vesicular process vezikulární proces
viewer čtecí přístroj
viewer mounter montážní čtecí přístroj
visual density vizuální hustota
working film pracovní mikroštítek
working width pracovní šířka
X-ray výraz pro písmeno
xerography elektrografie,přenosové elektrografické
kopírování
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