
Łatwe w użyciu oprogramowanie do wysokiej jakości
powiększeń zdjęć i kopii

Epson CopyFactory to rozwiązanie z dziedziny 
„scan-to-print” (skanowanie do wydruku), dzięki
któremu drukarka Epson staje się gotowym do użycia
systemem umożliwiającym powiększanie i kopiowanie.
Idealne rozwiązanie do powiększania fotografii, grafiki 
i reprodukcji, zapewnia optymalną kontrolę nad kopiami.

Doskonałe kopiowanie dla fotografów 

i grafików

Zaawansowane oprogramowanie Epson
CopyFactory udostępnia wiele funkcji,
umożliwiających sporządzanie wysokiej
jakości wielkoformatowych kopii,
powiększanie oraz inne rodzaje obróbki
oryginalnych obrazów, za dotknięciem
jednego przycisku.

Doskonałe wyniki za każdym razem

Wydajny, a zarazem łatwy w użyciu system
„scan-to-print” (skanowanie i wydruk)
umożliwia osiąganie profesjonalnych
wyników bez konieczności posiadania
wiedzy na temat grafiki.

Dzięki Epson CopyFactory można
importować skanowane obrazy,
poprawiać je ręcznie lub automatycznie,
a następnie drukować na profesjonalnej
drukarce firmy Epson, tworząc
reprodukcje i powiększenia wszelkich
obrazów, fotografii, plakatów czy
materiałów reklamowych – i do tego
wszystkiego wystarczy jeden pakiet
oprogramowania.

Ulepszaj obrazy dzięki zestawowi

zaawansowanych funkcji

Dzięki funkcjom do kadrowania,
automatycznej korekcji pochylenia,
nakładania tekstu i konwersji koloru 
na czerń i biel, można spersonalizować
artystyczną interpretację, tworząc
dokładnie takie obrazy, jakie chcemy.
Oprogramowanie Epson CopyFactory 
ma także trzy różne ustawienia dla
ustawień jakości kopii, od szybkich 
kopii (A4 do Super A1 w 20 minut) 
aż po wysokiej jakości powiększenia.

Uzyskaj najlepsze wyniki przy

tworzeniu obrazów

• Kopie i powiększenia o jakości
wystawowej

• Doskonałe dla każdego fotografa 
i grafika

• Funkcje umożliwiające przeglądanie,
podświetlanie/maskowanie tekstu,
regulację jasności i kontrastu oraz
korekcję gamy kolorów

• Z powiększonych obrazów można
wydrukować maksymalnie 99 kopii

• Profesjonalne drukarki firmy Epson
korzystają z opracowanej przez Epson
technologii Ultrachrome zapewniającej
żywe kolory i płynne przejścia

• Technologia Epson MicroPiezo
zapewnia wydajne zużycie materiałów
eksploatacyjnych

• Nie ma potrzeby kupowania
kosztownych programów, takich jak
Adobe PhotoShop



EPSON® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Wszystkie inne nazwy produktów i firm użyte w niniejszym dokumencie podano
tylko w celu identyfikacji; mogą one być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia, wyłączając błędy i pominięcia.
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Model Epson CopyFactory 3.4

Kod produktu 3100900-00

Wersja 3,4

Obsługiwane drukarki firmy 

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

Obsługiwane skanery firmy 

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

Obsługiwane języki Angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, niderlandzki, portugalski

Powiększenie Do A0+ / B0+

Liczba kopii Do 99

Ograniczenia Oprogramowania Epson CopyFactory nie można używać z modułem  

do skanowania materiałów przezroczystych ani automatycznym podajnikiem dokumentów.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

System operacyjny Windows® 98SE, Me Windows® 2000 / XP

Procesor Pentium III lub nowszy

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

Miejsce na dysku twardym <A1 -> 400 MB / >A1 -> 500 MB

Rozdzielczość wideo 800 x 600 lub więcej, pełny kolor (RGB: 8 bitów x 3)

Epson Deutschland GmbH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)
www.epson.pl
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