
Consistente kleurenkwaliteit tijdens
het hele afdrukproces.
Met Epson ColorBase beschikken
professionele gebruikers over een
toepassing waarmee ze kleuren
tussen afdrukken en/of printers kunnen
kalibreren. Deze toepassing is compatibel
met de nieuwste Epson-printers* die
met UltraChrome K3-inkt werken en
combineert een verbeterde kwaliteit
met eenvoud en gebruiksgemak.

U kunt de kalibratie uitvoeren met Epson
Stylus RIP Professional, maar u kunt
ook het Epson-printerstuurprogramma
gebruiken zodat u uw printers snel
en efficiënt kunt kalibreren, zonder
tussenkomst van een RIP.

Epson ColorBase maakt het beheer van
uw afdrukken eenvoudig en betrouwbaar.
Externe afdruktoepassingen worden
uitgebreid met essentiële vereisten voor
kleurenkalibratie en bovendien wordt een

geschiedenis van kalibratiebestanden
bijgehouden die u op elk moment
eenvoudig kunt raadplegen.

Geniet van een verhoogde kwaliteit
en stabiliteit dankzij de uiterst
stabiele UltraChrome K3-inktset en
de permanente, bijzonder nauwkeurige
Epson Micro PiezoTM-printkop, die met
elke spuitkop automatisch inktdruppeltjes
van verschillende formaten kan maken.

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

Hoogkwalitatieve kleurenkalibratie
in alle eenvoud

• Softwaretoepassing voor fotografen,
ontwerpers en professionele gebruikers
van grafische toepassingen

• Eenvoudig en handig in gebruik

• Printers kalibreren en standaardiseren
voor rendabel kleurenbeheer

• Voor gebruik met GretagMacbeth- of
X-Rite- apparaten voor kleurenmeting

• Uitbreiding voor externe
afdruktoepassingen

• Kalibratienauwkeurigheid onder
1,5 deltaE (tot 2.880 x 1.440 dpi)
en 2,0 deltaE (720 x 720 dpi)

• Geschiedenis van kalibratiegegevens, 
meetapparaten en printeridentiteit

• Epson UltraChrome K3-
inkttechnologie

• Geniet van de voordelen van Epson
Micro PiezoTM - betrouwbare en
consistente kwaliteit

Epson ColorBase-software is een
gebruiksvriendelijke kalibratietoepassing die
tegemoet komt aan de eisen van professionele
fotografen en fotolabs, ontwerpers en professionele
gebruikers van grafische toepassingen.

Eenvoudige software voor nauwkeurige
kleurenkalibratie



EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document
worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Epson Deutschland GmbH - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120* 
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Deutschland GmbH - Vestiging Benelux
J. Geesinkweg 501
NL-1096 AX Amsterdam-Duivendrecht
Infoline: 0900-5050808* 
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl
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