
Zapewnia spójnà jakoÊç kolorów w
trakcie ca∏ego procesu drukowania.
Program Epson ColorBase daje
profesjonalnym u˝ytkownikom narz´dzie
obs∏ugujàce kalibracj´ kolorów na kolejnych
wydrukach i / lub na kolejnych drukarkach.
Kompatybilne z najnowszymi drukarkami
atramentowymi wykorzystujàcymi tusze
UltraChrome K3 firmy Epson*, to nowe
narz´dzie programowe ∏àczàce w sobie
zwi´kszonà jakoÊç, ∏atwoÊç oraz wygod´
obs∏ugi.

Kalibracj´ mo˝na przeprowadzaç przez
program Epson Stylus RIP Professional,
lecz równie˝ przez sterownik druku
firmy Epson, dlatego mo˝na szybko
i ekonomicznie skalibrowaç drukarki
bez koniecznoÊci u˝ywania RIP.

Epson ColorBase sprawia, ˝e
zarzàdzanie wydrukami jest proste i
niezawodne. Ten program usprawnia
aplikacje druku zdalnego przez

najwa˝niejsze wymagania kalibracji
kolorów oraz utrzymuje histori´ plików
kalibracyjnych dla ∏atwego odniesienia.

JakoÊç i stabilnoÊç jest usprawniana
technologiami firmy Epson, w tym wysoce
stabilnym zestawem tuszy UltraChrome
K3 oraz permanentnà, niezwykle
dok∏adnà g∏owicà drukujàcà Epson
Micro PiezoTM, która mo˝e automatycznie
tworzyç krople w ró˝nych rozmiarach z
ka˝dej dyszy.

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

Uproszczenie wysokiej jakoÊci
kalibracji kolorów

• Narz´dzia programowe dla fotografików,
projektantów i grafików

• ¸atwe w obs∏udze

• Kalibruj i standaryzuj drukarki dla
skutecznego zarzàdzania kolorami

• Mo˝liwoÊç u˝ywania z urzàdzeniami
mierzàcymi kolor GretagMacbeth lub
X-Rite 

• Usprawniaj aplikacje druku zdalnego

• Dok∏adnoÊç kalibracji w zakresie
1,5 deltaE (do 2880x1440 dpi)
oraz 2,0 deltaE (720x720 dpi).

• Zapisuj histori´ danych kalibracyjnych,
urzàdzeƒ pomiarowych oraz to˝samoÊci
drukarek

• Technologia tuszów Epson
UltraChrome K3

• Czerp radoÊç z korzyÊci zapewnianych
przez technologi´ Epson Micro PiezoTM

– niezawodna, sta∏a jakoÊç

Program Epson ColorBase jest ∏atwym w obs∏udze
narz´dziem kalibrujàcym kolory spe∏niajàcym
wymagania stawiane przez profesjonalnych
fotografów i studia fotograficzne, projektantów
oraz profesjonalnych grafików.

Proste, precyzyjne oprogramowanie
kalibracji kolorów



EPSON® jest zastrze˝onym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Wszystkie inne nazwy produktów i firm u˝yte w niniejszym
dokumencie podano tylko w celu identyfikacji; mogà one byç znakami towarowymi lub zastrze˝onymi znakami towarowymi ich w∏aÊcicieli. Wszystkie
dane techniczne mogà ulec zmianie bez powiadomienia, wy∏àczajàc b∏´dy i pomini´cia.

Epson Deutschland GmbH
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501
Infolinia: 0-0-800 4911299 (0,16 z∏/min.)

www.epson.pl

Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
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