
Software se snadnou obsluhou, který vám
umožní nabídnout více zákazníkům



Epson AlbumMaker je softwarový balíček, který se snadno
obsluhuje a umožňuje přeměnit fotografie na kreativní
prezentace pro zákazníky. Můžete vytvářet vícestránková
alba, plakáty, kalendáře, obrazové ukázky na CD a mnohem
více.

Snadné řešení pro tvůrčí prezentaci
vaší práce
Aplikace Epson AlbumMaker poskytuje
pokročilé funkce prezentace fotografií.
Nabízí šablony ideální pro společenské
a svatební fotografie i možnost vytvářet
vlastní. Aplikace Epson AlbumMaker také
nabízí možnost přidat hodnotu i flexibilitu
komerční fotografie a uměleckého tisku. 

Působivé výsledky s minimálním úsilím
Software se snadno používá a kombinuje
jednoduché funkce přetažení s tvůrčí
pružností. Systém načte vaše fotografická
data a kombinuje je s předem
definovanými nebo přizpůsobenými
šablonami. Vysoce kvalitní obrázky
zaručují špičkové inkoustové tiskárny
Epson a speciální systém Epson pro tisk
portrétů (Gemini).

Výkonné funkce editování a práce
s obrazem
Nemusíte být digitálními experty, abyste
mohli využívat rozsáhlé funkce aplikace
Epson AlbumMaker pro editování obrazů.
Je snadné otáčet obrazy, oříznout, upravit
vyvážení barev, ostrost, jas a kontrast,
použít speciální filtry, jako je sépiový tón,
černobílý obraz a změkčení a tisk v řadě
velikostí a úprav.

Předem definované nebo vlastní
šablony
Obrázky můžete kombinovat se
šablonami a obrázky clip art a dospět tak
k vynikajícím výsledkům. Aplikace Epson
AlbumMaker přichází se sadou

Virtuální pracoviště.
Přetáhněte obrázky, změňte rozložení, přidávejte
stránky, upravte obrázky – vše je k dispozici.

Výběr fotografií.
Seřaďte obrázky do skupin s rychlým
přístupem.

standardních šablon, které můžete
změnit. Jinou možností je použít Epson
AlbumMaker jako modul Plug-in aplikace
Photoshop a vytvořit vlastní.



Výhody pro vás a vaše zákazníky
• Vytvořte z fotografií jedinečné

prezentační balíčky
• Ideální pro portrétní a svatební

fotografie
• Vytvořte vícestránková alba, plakáty a

kalendáře
• Pomocí Epson Photo Memory Player

vytvořte obrazové ukázky s hudbou na
pozadí

• Výkonné nástroje pro úpravy se
snadným použitím

• Ovládací prvky se snadnou obsluhou
díky funkci přetažení

• Jednoduchá správa barev od vstupu po
výstup

• Dokonalý partner pro profesionální
tiskárny Epson

Uveďte cenné vzpomínky do života
Aplikace Epson Photo Memory Player
změní prohlížení fotografií na audiovizuální
zážitek vytvořením obrazových ukázek
nebo filmových souborů se zvláštními
efekty a hudbou na pozadí. Vyberte z řady
stylů, zobrazení a hudebních stop s
funkcemi Full-Screen (Celá obrazovka),
Repeat (Opakovat), Random (Náhodné)
a Browse (Prohlížet), které lze na CD
automaticky začlenit.

Dokonalá úprava
Uznávané tiskové technologie Epson
včetně našeho unikátního inkoustu
Epson Ultrachrome K3 mají za výsledek
vytváření výjimečných černobílých nebo
barevných výtisků se špičkovými tóny
pleti, věrností barev a konzistencí. Epson
AlbumMaker je dokonalým partnerem pro
tiskárny řady Epson Stylus PRO
s širokou škálou médií a profesionálním
systémem Epson pro tisk portrétů
(Gemini).

Pro uživatele s nižší produktivitou, ale
požadavkem na profesionální kvalitu, je
ideálním vstupem do oblasti
profesionálního tisku ve fotografické
kvalitě tiskárna Epson Stylus Photo
R2400 s aplikací Epson AlbumMaker. 

Prohlížeč šablon.
Náhled na konečný výsledek.



EPSON® je registrovaná ochranná známka společnosti SEIKO EPSON®. Veškeré další názvy produktů a společností, které jsou zde uvedeny, slouží pouze pro
účely identifikace a mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami. S výhradou případného omylu mohou být veškeré specifikace
změněny bez předchozího upozornění. Al
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05 Epson Deutschland GmbH
Telefon: +420 548 427811
Fax: +420 548 427816
Infoline: 800 / 142 052

www.epson.cz

Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Czech Republic

Model Epson AlbumMaker 2.0

Kód produktu 3100195

Kód pro inovaci produktu 3100837

od verze 1.0

Verze 2.0

Podporované tiskárny Epson Epson Stylus Photo R1800/R2400, Epson Stylus Pro 4000/4800/7600/7800

Profesionální systém Epson pro tisk portrétů (Gemini)

Podporované jazyky Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, holandština, portugalština

Podporované obrazové formáty

Vstup JPEG,TIFF, BMP

Maximální velikost: 10 000 x 10 000 pixelů
Výstup TIFF (začleněný profil), JPEG

Pracovní barevný prostor sRGB,Adobe RGB nebo Apple RGB

Požadavky na systém

Operační systém Windows 2000 Professional (SP4)

Windows XP Home/Professional (SP2)

Procesor Pentium IV 1,7 GHz nebo více

RAM 512 MB nebo více

5 GB nebo více (pro tvorbu DVD)

Jiné Doporučené: 1280 x 1024 (min.: 1024 x 768)

Zapisovací jednotka CD nebo DVD pro vytváření obrazových ukázek

Převaděč šablon PhotoShop 6.0 a vyšší

Photo Memory Player Windows 98/Me/2000/XP Home/XP Pro

Mac OS 9.1/Mac OS X 10.2, 10.3

Volitelné doplėky Epson PageProofer EX

Kompatibilita od verze AlbumMaker 1.0
Soubor šablony Kompatibilita s vyšší verzí


