
Pre stálu kvalitu farieb v rámci celého
procesu tlaãe
Software Epson ColorBase umoÏÀuje
profesionálom kalibráciu farieb pre
jednotlivé úlohy tlaãe i tlaãiarne. Tento
nástroj je kompatibiln˘ s najnov‰ími
atramentov˘mi tlaãiarÀami Epson
UltraChrome K3* a spája vylep‰enú
kvalitu, jednoduchosÈ a pohodlné pouÏitie.

Kalibrácia môÏe prebehnúÈ pomocou
nástroja Epson Stylus RIP Professional,
ale tieÏ pomocou ovládaãa tlaãiarne
Epson, takÏe bude r˘chla a efektívna
bez pouÏitia nástroja RIP.

Správa tlaãe so software Epson
ColorBase je jednoduchá a spoºahlivá.
Roz‰iruje moÏnosti vzdialenej tlaãe v
prípadoch, keì je kalibrácia farieb veºmi
dôleÏitá a uchováva históriu kalibraãn˘ch
súborov.

Kvalita a stabilita je zdokonalená
technológiami Epson, vrátane súpravy
veºmi stabiln˘ch atramentov UltraChrome
K3 a trvanlivej, veºmi presnej tlaãovej
hlavy Epson Micro PiezoTM, ktorá dokáÏe
automaticky vytvoriÈ kvapky s premenlivou
veºkosÈou z kaÏdej trysky.

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

Veºmi kvalitná kalibrácia farieb
– jednoduché pouÏitie

• Nástroj pre profesionálnych fotografov,
dizajnérov a grafikov

• Jednoduch˘ a s nenároãnou obsluhou

• Kalibrácia a ‰tandardizácia tlaãiarní 
pre efektívnu správu farieb

• MoÏné pouÏitie so zariadením
GretagMacbeth a X-Rite na
meranie farieb

• Roz‰iruje moÏnosti vzdialenej tlaãe

• PresnosÈ kalibrácie v rámci 1,5 deltaE
(aÏ 2880x1440 bodov na palec) a
2,0 deltaE (720x720 bodov na palec)

• Ukladanie histórie kalibraãn˘ch dát, 
meracieho zariadenia a ID tlaãiarne

• Technológia atramentovej tlaãe 
Epson UltraChrome K3

• V˘hody tlaãovej hlavy Epson Micro
PiezoTM – spoºahlivosÈ a stála kvalita

Software Epson ColorBase je jednoducho
pouÏiteºn˘ nástroj pre kalibráciu farieb, ktor˘ svojou
kvalitou spæÀa poÏiadavky profesionálnych
fotografov, fotolaboratórií, dizajnérov a grafikov.

Jednoduch˘, presn˘ software pre
kalibráciu farieb



EPSON® je registrovaná ochranná známka spoloãnosti SEIKO EPSON®. V‰etky ìal‰ie názvy produktov a spoloãností, ktoré sú tu
uvedené, slúÏia len na identifikaãné ciele a môÏu to byÈ ochranné známky alebo registrované ochranné známky v˘luãn˘ch vlastníkov.
S v˘hradou prípadn˘ch chyb alebo ch˘bajúcich informácií môÏu byÈ v‰etky údaje zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Epson Deutschland GmbH
Telefon: +420 548 427811
Fax: +420 548 427816
Infoline: 0850 111 429

www.epson.sk

Organizaãní sloÏka
Slavíãkova 1a
638 00 Brno
Czech Republic
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