
Könnyen használható szoftver a kiváló minőségű

fényképnagyításokhoz és – másolatokhoz

Az Epson CopyFactory egy olyan, beolvasást követő
nyomtatási megoldás, amely az Ön Epson nyomtatóját
azonnal használható nagyító- és másolórendszerré
változtatja. Ideális fényképek, grafikák és reprodukciók
nagyításához, hiszen a felhasználónak optimális
ellenőrzést biztosít a másolatok elkészítési folyamatában.

Szuper másolási megoldás fotósoknak

és grafikai művészeknek 

Az Epson CopyFactory speciális
szoftverével olyan funkciókhoz juthat
hozzá, melyek egyetlen gombnyomással
lehetővé teszik a kiváló minőségű, nagy
formátumú másolatok, nagyítások és
egyéb, eredetitől eltérő képmegoldások
készítését.

Professzionális eredmények mindenkor

A hatékony, ám könnyen használható 
és kezelhető „beolvasást követő
nyomtatás” rendszer nem igényel
előzetes grafikai tudást ahhoz, hogy
valóban professzionális kinézetű
eredményeket kapjon.

Az Epson CopyFactory importálja 
a beolvasott képeket, automatikusan vagy
manuálisan feljavítja, majd kinyomtatja
azokat az Epson professzionális
nyomtatón, és így egyetlen
szoftvercsomag segítségével készíthet
reprodukciókat vagy nagyításokat
bármely képről, fotóról, poszterről vagy
hirdetésről.

Gazdagítsa képeit számos speciális

funkcióval

A vágási, automatikus ferdeség-korrekció,
szövegfelülírás és színes kép fekete-
fehérré konvertálása funkciókkal művészi
interpretációkat készíthet, 
és igényei szerint pontosan azt kapja 
a képtől, amit vár. Az Epson
CopyFactory emellett három különböző
beállítást is kínál a másolatok minőségi
beállításához, a gyorsmásolattól (A4
méretről Super A1 méretre 20 percen
belül) a minőségi nagyításokig.

Hozza ki a legtöbbet képeiből!

• Kiállításra alkalmas minőségű
másolatok és nagyítások

• Fotó- és grafikus művészek számára 
is ideális

• Előnézeti, szövegkijelölési/-maszkolási,
fényesség- és kontrasztbeállítási és
gammakorrekció funkciók

• A javított képekről akár 99 db
minőségi másolatot nyomtathat
egyszerre

• Az Epson professzionális nyomtatók
Epson Ultrachrome technológiát
használnak az élénk színek és minél
kisebb szemcsésség biztosítása
érdekében

• Epson MicroPiezo technológia 
a fogyóeszközök hatékony
felhasználása érdekében

• Nincs szüksége többé, drága szoftverre,
mint pl. az Adobe PhotoShop



Az EPSON® a SEIKO EPSON® Corporation bejegyzett védjegye. Minden más terméknév és cégnév csak azonosítási célból szerepel, és tulajdonosaik védjegye vagy
bejegyzett védjegye lehet. A hibák és kihagyások kizárásával minden specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat.C
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Típus Epson CopyFactory 3.4

Termékkód 3100900-00

Verzió 3.4

Támogatott Epson nyomtatók 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

Támogatott Epson lapolvasók 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

Támogatott nyelvek Angol, francia, német, olasz, spanyol, holland, portugál

Nagyítás Akár A0+ / B0+

Másolatok Akár 99

Korlátozás Az Epson CopyFactory nem használható írásvetít� egységgel vagy automatikus lapadagolóval

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK
OPERÁCIÓS RENDSZER Windows® 98SE, Me Windows® 2000 / XP

Processzor Pentium III vagy gyorsabb

Memória <A1 -> 128 MB / >A1 -> 256 MB

Merevlemez-terület <A1 -> 400 MB / >A1 -> 500 MB

Monitor felbontása Legalább 800 x 600, Teljes szín (RGB: 8 bites x 3)

Epson Deutschland GmbH
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689
Infoline: 06800 147 83

www.epson.hu

Branch Office Hungary
Infopark setany 1. (Building „I”)
H-1117 Budapest
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