
Softvér s jednoduchým používaním,
ktorý vašim zákazníkom ponúkne viac



Epson AlbumMaker je softvérový balíček, ktorý je jednoduché
používať. Umožní vám premeniť vaše fotografie na tvorivé
prezentácie pre vašich zákazníkov. Vďaka nemu budete
môcť vytvoriť množstvo albumov, plagátov, kalendárov,
prezentácií na CD disku a ešte oveľa viac.

Jednoduché riešenie tvorivej
prezentácie vašej práce
Epson AlbumMaker vám umožňuje
vytvoriť pokročilé prezentácie. Môžete si
vybrať šablónu vhodnú pre spoločenské
udalosti alebo svadobnú fotografiu.
V prípade potreby si môžete vytvoriť
vlastnú šablónu. Epson AlbumMaker je
vhodný aj pre tlač komerčnej fotografie
ako aj umeleckej tvorby.

Pôsobivé výsledky bez námahy
Tento používateľsky prívetivý softvér spája
jednoduchosť funkcie „potiahni a pusti“
s tvorivou pružnosťou. Systém načíta
vaše fotografické dáta a použije na ne
predvolenú alebo upravenú šablónu.
Špičkové atramentové tlačiarne Epson
a špeciálny tlačový systém Professional
Portrait Printing System (Gemini)
zaručujú vysokokvalitný obraz.

Funkcie na úpravu a nastavenie
vlastností obrazu
Aby ste mohli využívať veľké množstvo
funkcií softvéru Epson AlbumMaker na
úpravu obrazu, nemusíte byť odborník na
digitálne technológie. Otočanie, orezanie,
nastavenie vyváženia farieb, ostrosť, jas
a kontrast, ako aj použitie špeciálnych
filtrov ako je sépiová hneď, konverzia na
jednofarebný obrázok, zjemnenie obrazu
a tlač v rôznych veľkostiach a povrchovej
úprave sú úplne jednoduché.

Virtuálna pracovná plocha. 
S fotografiami môžete manipulovať pomocou funkcie
„potiahni a pusti“, môžete meniť rozvrhnutie, pridávať
stránky, upravovať obrázky – a to všetko len
končekami prstov.

Výber fotografií. 
Roztrieďte fotografie do skupín. Uľahčíte si tak
prístup k nim.

Predvolené alebo vlastné šablóny
Obrázky môžete spájať so šablónami
a obrázkami clipart. Dosiahnete tak
úžasné výsledky. Epson AlbumMaker je
vybavený množstvom štandardných
šablón, ktoré môžete upraviť. Prípadne
si pomocou softvéru Epson AlbumMaker
alebo Photoshop Plug môžete vytvoriť
vlastné šablóny.



Výhody pre vás a vašich zákazníkov
• Možnosť premeniť fotografie na

jedinečné prezentácie.
• Dokonalý nástroj pre portrétové

a svadobné fotografie.
• Možnosť vytvoriť množstvo albumov,

plagátov a kalendárov.
• Možnosť vytvoriť prezentácie s hudbou

s prehrávačom Photo Memory Player.
• Jednoduchá obsluha nástrojov na

úpravu obrazu.
• Používateľsky prívetivé ovládacie prvky

s funkciou „potiahni a pusti“.
• Jednoduchá správa farieb od vstupu

až po výstup.
• Dokonalý partner pre profesionálne

tlačiarne Epson.

Oživte vzácne okamihy
Prehrávač Epson Photo Memory Player
umožňuje vytvoriť prezentáciu alebo
filmový záznam so špeciálnymi efektami
a hudbou v pozadí a premení tak
prezeranie fotografií na audiovizuálny
zážitok. Vyberte si z množstva štýlov,
zobrazení a hudobných stôp, funkcií
zobrazenia na celej obrazovke,
opakovania, náhodného prehrávania
a prehliadania, ktoré môžete automaticky
pridať na CD disk.

Dokonalá povrchová úprava

Povestne kvalitné technológie tlače,
vrátane atramentovej náplne Epson
Ultrachrome K3 umožňujú čierno-bielu
a farebnú tlač výnimočnej kvality,
s prekrásnym podaním farby pokožky,
presnosťou a konzistenciou farieb.
Softvér Epson AlbumMaker je dokonalým
partnerom pre tlačiarne série Epson
Stylus PRO, so širokým rozsahom
tlačových médií a tlačovým systémom
Epson Professional Portrait Printing
System (Gemini).

Pre užívateľov s profesionálnymi
požiadavkami na kvalitu tlače malých
objemov poskytuje tlačiareň Epson Stylus
Photo R2400 spolu so softvérom Epson
AlbumMaker dokonalé riešenie. 

Prehliadač šablón.
Pomocou prehliadača si môžete prezrieť
konečný výsledok.



Epson Deutschland GmbH Organizační složka
Telefon: +420 548 427811 Slavíčkova 1a
Fax: +420 548 427816 638 00 Brno
Infoline: 0850 111 429 Czech Republic

www.epson.sk

EPSON® je registrovaná ochranná známka spoločnosti SEIKO EPSON® Corporation. Všetky tu použité názvy iných produktov a mená spoločností slúžia iba na
identifikačné účely a môžu to byť ochranné známky alebo registrované ochranné známky výhradných vlastníkov. S výhradou prípadnej chyby môžu byť údaje zmenené
bez predchádzajúceho upozornenia. Al
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Model Epson AlbumMaker 2.0

Kód produktu 3100195

Kód aktualizácie produktu 3100837

z verzie 1.0

Verzia 2.0

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

Tlačový systém Epson Professional Portrait Printing System (Gemini)

Podporované jazyky Angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, holandčina, portugalčina

Podporované obrazové formáty

Vstup JPEG,TIFF, BMP

Maximálne rozlíšenie: 10 000 x 10 000 pixelov

Výstup TIFF (zapúzderný profil), JPEG

Používaný farebný priestor sRGB,Adobe RGB alebo Apple RGB

Požiadavky na systém

OS Windows 2000 Professional (SP4)

Windows XP Home/Professional (SP2)

Procesor Pentium IV 1,7 GHz alebo výkonnejší

Pamä  RAM 512 MB alebo viac

5 GB alebo viac (na tvorbu DVD diskov)

Ďalšie informácie Odporúčané: 1280 x 1024 (min. 1024 x 768)

CD alebo DVD napaľovačka na tvorbu obrazových prezentácií (slideshow)

Konvertor šablón PhotoShop 6.0 a vyššie verzie

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

Mac OS 9.1/Mac OS X 10.2, 10.3

Voliteľné príslušenstvo Epson PageProofer EX

Kompatibilita so softvérom 
AlbumMaker v1.0

Šablóna kompatibilná smerom nahor


