
Snadno použitelný software pro zvětšování fotografií 
a kopírování ve vysoké kvalitě

Epson CopyFactory umožňuje snadné skenování 
a tisk. Toto řešení změní tiskárnu Epson v systém pro
zvětšování a kopírování, který je připraven k použití. 
Je ideální pro zvětšování fotografií, grafiku a reprografiku
a umožní Vám optimálně ovládat tvorbu kopií.

Skvělé kopírování pro fotografy 

a grafiky

Se zdokonaleným softwarem Epson
CopyFactory získáte celou řadu funkcí,
které vám umožní stisknutím jednoho
tlačítka vytvářet vysoce kvalitní
velkoformátové kopie a zvětšeniny a jinak
upravovat originální obrázky.

Vždy dosáhnete skvělých výsledků

Tento jednoduchý systém pro skenování 
a tisk je výkonný, a přesto se snadno
používá a spravuje. K dosažení skutečně
profesionálních výsledků nepotřebujete
žádné předchozí znalosti z oboru grafiky.

Pomocí Epson CopyFactory můžete načíst
naskenované obrázky, automaticky nebo
ručně je vylepšit a pak je vytisknout na
profesionální tiskárně Epson. Tak můžete
vytvořit reprodukce a zvětšeniny
jakéhokoliv obrázku, fotografie, plakátu
nebo inzerátu – a to vše s jedním
softwarovým balíkem.

Vylepšete své obrázky pomocí celé

řady rozšířených funkcí 

Pomocí funkcí pro ořezávání,
automatickou korekci lichoběžníkového
zkreslení, překrývání textu a konverzi
barev na černou a bílou můžete
přizpůsobit umělecké vyjádření tak,
abyste z obrázku získali přesně to, 
co chcete. Epson CopyFactory také
nabízí tři různá nastavení k řízení kvality
kopií, od rychlých kopií (A4 až Super A1
za 20 minut) až po kvalitní zvětšeniny.

Získejte ze svých obrázků co nejvíce

• Kopie a zvětšeniny výstavní kvality

• Vhodné pro všechny fotografy a grafiky

• Funkce náhledu, zvýraznění/masky
textu, úprava jasu a kontrastu, korekce
gamutu

• Z vylepšených obrázků vytiskne až 
99 kvalitních kopií

• Profesionální tiskárny Epson využívají
technologii Epson Ultrachrome 
k dosažení živých barev a jemných
přechodů

• Technologie MicroPiezo společnosti
Epson pro úsporné používání
spotřebního materiálu

• Není potřeba další nákladný software,
jako je Adobe PhotoShop



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.
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Model Epson CopyFactory 3.4

Kód produktu 3100900-00

Verze 3,4

Podporované tiskárny Epson Epson Stylus Pro 4000/ 4400/ 4800                                                                                           

Epson Stylus Pro 7000/ 7500/ 7600/ 7400/ 7800                                                                       

Epson Stylus Pro 9000/ 9500/ 9600/ 9400/ 9800                                                                       

Epson Stylus Pro 10000/ 10000CF/ 10600

Podporované skenery Epson Epson Perfection 1200/ 1240/ 1250/ 1260/ 1640/ 1650/ 1660/ 1670                                        

Epson Perfection 2400/ 2450Photo/ 2480Photo                                                                       

Epson Perfection 3170/ 3200/ 3490Photo/ 4180Photo/ 4990Photo/ 4870Photo/4990Photo  

Epson Expression 1600/ 1680/ 1640XL/ 10000XL/ GT-10000+/ GT-15000

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

Zvětšování Až do A0+ / B0+

Kopie Až 99

Omezení Epson CopyFactory nelze použít s jednotkou pro snímání průhledných předloh nebo          

automatickým podavačem dokumentů

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
Operační systém Windows® 98SE, Me Windows® 2000 / XP

Procesor Pentium III nebo vyšší

RAM <A1 -> 128 MB / >A1 -> 256 MB

Místo na disku <A1 -> 400 MB / >A1 -> 500 MB

Rozlišení videa 800 x 600 nebo vyšší, plnobarevné (RGB: 8bitové x 3)

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


