
Para uma qualidade de cor consistente
em todo o processo de impressão.
O Epson ColorBase oferece aos
profissionais uma ferramenta de suporte
para a calibração da cor de impressão
para impressão e/ou de impressora para
impressora. Compatível com as mais
recentes impressoras a tinta UltraChrome
K3 da Epson*, este novo utilitário de
software combina qualidade melhorada,
simplicidade e comodidade.

A calibração pode ser efectuada através
do Epson Stylus RIP Professional, mas
também através do controlador de
impressão da Epson, de modo a que as
impressoras possam ser calibradas de
forma rápida e económica sem que seja
necessário utilizar um RIP.

O Epson ColorBase permite uma gestão
fácil e fiável da impressão. Reforça as
aplicações de impressão remotas com
requisitos críticos de calibração de cor
e mantém um histórico de ficheiros de
calibração para facilitar a consulta.

A qualidade e estabilidade são
melhoradas pelas tecnologias da
Epson incluindo o conjunto de tintas
UltraChrome K3 altamente estável e
a cabeça de impressão Epson Micro
PiezoTM permanente e extremamente
precisa, que pode produzir gotículas
de tamanhos variáveis a partir de
cada bocal.

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

Simplificação da calibração de cor de
elevada qualidade

• Ferramenta de software para
fotógrafos, designers e profissionais
das artes gráficas

• Simples e fácil de utilizar

• Calibre e normalize as impressoras 
para uma gestão eficaz das cores

• Utilize com dispositivos de medição
de cor GretagMacbeth ou X-Rite

• Reforce as aplicações de impressão
remotas

• Exactidão da calibração entre
1,5 deltaE (até 2880 x 1440 ppp) 
e 2,0 deltaE (720 x 720 ppp).

• Guarde um histórico de dados de 
calibração, identidade do dispositivo
de medição e da impressora

• Tecnologia de tinta UltraChrome K3 
da Epson

• Tire partido dos benefícios da Epson
Micro PiezoTM – qualidade consistente
e fiável

O software Epson ColorBase consiste numa
ferramenta de calibração da cor, fácil de utilizar
que satisfaz as necessidades de laboratórios e
fotógrafos profissionais, designers e profissionais
das artes gráficas.

Software de calibração de cor simples e preciso



EPSON® é uma marca registada da SEIKO EPSON® Corporation. Todas as restantes denominações de produtos e nomes de empresas
aqui referidos, são-no apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos detentores.
Com excepção de erros e omissões, todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Epson Portugal - Informática, S.A.
Telefone: 213 035 400
Pré Venda: 707 222 111
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Apoio a clientes: 707 222 000
9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 (dias úteis)
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