
Pro stálou kvalitu barev v rámci
celého procesu tisku. 
Software Epson ColorBase umoÏÀuje
profesionálÛm kalibraci barev pro
jednotlivé úlohy tisku i tiskárny. Tento
nástroj je kompatibilní s nejnovûj‰ími
inkoustov˘mi tiskárnami Epson
UltraChrome K3* a spojuje pokroãilou
kvalitu, jednoduchost a pohodlné pouÏití.

Kalibraci lze provádût nástrojem Epson
Stylus RIP Professional, ale také
ovladaãem tiskárny Epson, takÏe kalibraci
tiskáren lze provádût rychle a efektivnû
bez nutnosti pouÏít nástroj RIP.

Správa tisku se softwarem Epson
ColorBase je snadná a spolehlivá.
Roz‰ifiuje moÏnosti vzdáleného tisku v
pfiípadech, kdy je kalibrace barev velmi
dÛleÏitá, a uchovává historii souborÛ
kalibrace.

Kvalita a stabilita je zdokonalená
technologiemi Epson, vãetnû soupravy
vysoce stabilních inkoustÛ UltraChrome
K3 a trvanlivé, velmi pfiesné tiskové
hlavy Epson Micro PiezoTM, která
dokáÏe automaticky vytvofiit kapiãky
s promûnlivou velikostí z kaÏdé trysky.

*(Epson Stylus Photo R2400/Epson Stylus Pro 4800/7800/9800)

Vysoce kvalitní kalibrace barev
– snadnost pouÏití

• Nástroj pro profesionální fotografy,
designéry a grafiky

• Jednoduch˘ a snadno pouÏiteln˘

• Kalibrace a standardizace tiskáren
pro efektivní správu barev

• Lze pouÏít se zarízeními GretagMacbeth
a X-Rite pro mûfiení barev

• Roz‰ifiuje moÏnosti vzdáleného tisku

• Presnost kalibrace v rámci 1,5 deltaE
(aÏ 2880x1440 dpi) a 2,0 deltaE
(720x720 dpi).

• Ukládání historie kalibraãních dat,
dat mûfiícího zafiízení a ID tiskárny

• Technologie inkoustového tisku 
Epson UltraChrome K3

• V˘hody tiskové hlavy Epson Micro
PiezoTM – spolehlivost a stálá kvalita

Software Epson ColorBase je snadno pouÏiteln˘
nástroj pro kalibraci barev, kter˘ svojí kvalitou
splnuje poÏadavky profesionálních fotografu,
fotolaboratorí, designéru a grafiku.

Jednoduch˘, pfiesn˘ software pro kalibraci
barev



EPSON® je registrovaná ochranná známka spoleãnosti SEIKO EPSON®. Ve‰keré dal‰í názvy produktÛ a spoleãností, které jsou zde
uvedeny, slouÏí pouze pro úãely identifikace a mohou b˘t ochrann˘mi známkami nebo registrovan˘mi ochrann˘mi známkami. S v˘hradou
pfiípadn˘ch chyb nebo chybûjících informací mohou b˘t ve‰keré údaje bez pfiedchozího upozornûní zmûnûny.

Epson Deutschland GmbH
Telefon: +420 548 427811
Fax: +420 548 427816
Infoline: 800 / 142 052

www.epson.cz

Organizaãní sloÏka
Slavíãkova 1a
638 00 Brno
Czech Republic
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