
Egységes színminŒséget tesz
lehetŒvé a teljes nyomtatási
folyamaton keresztül. 
Az Epson ColorBase hivatásos
szakembereknek készült a kinyomtatott
képek közötti, illetve a nyomtatók
közötti színkalibrálás megkönnyítésére.
Kompatibilis az Epson legújabb
UltraChrome K3 festékre épülŒ
nyomtatóival*, és jobb minŒséget,
egyszerıbb kezelést és nagyobb
kényelmet biztosít.

A kalibrálás az Epson Stylus RIP
Professional szoftveren vagy akár az
Epson nyomtatóillesztŒn keresztül is
végrehajtható, így a nyomtatók RIP
használata nélkül is gyorsan és
gazdaságosan kalibrálhatók.

Az Epson ColorBase egyszerı és
megbízható nyomtatáskezelést tesz
lehetŒvé. A kritikus színkalibrálási
követelmények beállításával javítja a

távoli nyomtatást végzŒ alkalmazások
teljesítményét, és a visszakeresés
megkönnyítésére megŒrzi a korábbi
kalibrációs fájlokat.

A minŒséget és stabilitást az Epson
legújabb technológiái biztosítják,
mint például a nagy stabilitást nyújtó
UltraChrome K3 festékkészlet, valamint
az állandó, különlegesen pontos Epson
Micro PiezoTM nyomtatófej, amely minden
fúvókából képes automatikusan változó
cseppméretben szórni a festéket.

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

Kiváló minŒségı színkalibrálás
egyszerıen

• Szoftvereszköz hivatásos fotósok,
tervezŒk és grafikusok számára

• Egyszerıen és könnyen használható

• Nyomtatók kalibrálása és
egységesítése a hatékony
színkezelés érdekében

• GretagMacbeth vagy X-Rite színmérŒ
eszközökkel használható

• Távnyomtató alkalmazások
teljesítményének javítása

• Kalibrációs pontosság: 1,5 deltaE
(max. 2880 x 1440 dpi) és 2,0 deltaE
(720 x 720 dpi).

• Kalibrációs adatok, mérŒeszközök és
nyomtatók elŒzményeinek mentése

• Epson UltraChrome K3
festéktechnológia

• Az Epson Micro PiezoTM megbízható,
konzisztens minŒsége

Az Epson ColorBase szoftver professzionális
fotósok és elŒhívó laborok, tervezŒk és grafikusok
igényeinek egyaránt megfelelŒ, egyszerıen
használható színkalibráló eszköz.

Egyszerı és pontos színkalibráló szoftver



Az EPSON® a SEIKO EPSON® Corporation bejegyzett védjegye. A továbbiakban alkalmazott termék- és cégnevek csak
azonosítási célt szolgálnak, és a megfelelŒ tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. A hibákért és a
kimaradt információkért nem vállalunk felelŒsséget, a mıszaki adatokat elŒzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatjuk.

Epson Deutschland GmbH
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689
Infoline: 06800 147 83

www.epson.hu

Branch Office Hungary
Infopark setany 1. (Building "I")
H-1117 Budapest
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