
Gebruiksvriendelijke software voor kwalitatief
hoogwaardige vergrotingen en afdrukken van foto's

Epson CopyFactory is een scan-to-print- oplossing
waarmee u uw Epson-printer kunt veranderen in een
kant-en-klaar vergrotings- en kopieersysteem. Dit
product, dat bij uitstek geschikt is voor het
vergroten van foto's, afbeeldingen en reprografische
afbeeldingen, biedt u een optimale controle over uw
kopieën.
Sublieme kopieermogelijkheden voor
fotografen en grafisch vormgevers
Met de geavanceerde software van
Epson CopyFactory beschikt u over een
breed scala aan functies waarmee u
kwalitatief hoogwaardige
grootformaatafdrukken, vergrotingen en
andere aanpassingen van oorspronkelijke
afbeeldingen kunt vervaardigen met een
druk op de knop.

Professionele resultaten - keer op keer
Dit eenvoudige systeem voor scan-to-
print is effectief, gebruiksvriendelijk en
makkelijk te beheren. Zonder grafische
voorkennis kunt u er echt professioneel
uitziende resultaten mee leveren.

Met Epson CopyFactory importeert u
gescande beelden, verbetert u deze
automatisch of handmatig en drukt u ze
af met uw professionele Epson-printer,
waarbij u reproducties en vergrotingen
kunt maken van elke afbeelding, foto,
poster of advertentie. En dat alles vanuit
één softwarepakket.

Verbeter uw afbeeldingen met een
breed scala aan geavanceerde functies
Met functies voor bijsnijden, automatisch
rechtzetten, tekst aanbrengen en
conversie van kleur naar zwart-wit kunt u
individuele artistieke interpretaties maken
om exact het gewenste resultaat te
verkrijgen met uw afbeelding. Epson
CopyFactory biedt tevens drie
verschillende instellingen voor het
bepalen van de afdrukkwaliteit, van
snelle kopieën (A4 tot Super A1 in 20
minuten) tot kwalitatief hoogwaardige
vergrotingen.

Haal alles uit uw afbeeldingen wat erin zit

• Afdrukken en vergrotingen van
tentoonstellingskwaliteit

• Geschikt voor alle fotografen en
grafisch vormgevers

• Functies voor voorbeeldweergave,
markeren/maskeren van tekst,
aanpassing van helderheid en contrast,
gammacorrectie

• Drukt tot 99 kwalitatief hoogwaardige
kopieën af van verbeterde afbeeldingen

• Professionele Epson-printers maken
gebruik van Epson Ultrachrome-
technologie voor levendige kleuren en
vloeiende gradaties

• MicroPiezo-technologie van Epson voor
efficiënt gebruik van verbruiksartikelen

• Dure extra software zoals Adobe
PhotoShop is overbodig
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Model Epson CopyFactory 3.4

Productcode 3100900-00

Versie 3.4

Ondersteunde Epson-printers 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

Ondersteunde Epson-scanners 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

Ondersteunde talen Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Portugees

Vergroting Tot A0+ / B0+

Exemplaren: Tot 99

Beperkingen Epson CopyFactory kan niet worden gebruikt met de transparanteneenheid of de automatische 
documentinvoer

SYSTEEMVEREISTEN
Besturingssysteem Windows® 98SE, Me Windows® 2000 / XP

Processor Pentium III of sneller

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

Harde-schijfruimte <A1 -> 400 MB / >A1 -> 500 MB

Videoresolutie 800 x 600 of meer, Full Colour (RGB: 8-bits x 3)

EPSON® is een gedeponeerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden
uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. Afgezien van fouten
en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON Deutschland GmbH - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH - Vestiging Benelux
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl
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