
Software fácil de utilizar para ampliações e cópias
de elevada qualidade

O Epson CopyFactory é uma solução de scan-to-print
que transforma a sua impressora Epson numa
fotocopiadora com funções de ampliação pronta a
utilizar. Ideal para ampliar fotografias, material
gráfico e reprográfico, permite o controlo máximo
sobre as suas cópias.

Cópia excepcional para fotógrafos e
artistas gráficos
Com o software avançado Epson
CopyFactory, obtém uma gama completa
de funções que permitem criar cópias de
alta qualidade, de grandes formatos,
ampliações, bem como outras
manipulações das imagens originais,
com o simples toque num botão.

Resultados profissionais garantidos
Eficaz e fácil de utilizar e gerir, este
sistema simples de digitalização e
impressão não requer conhecimentos
prévios de gráficos para produzir
resultados de qualidade profissional
autêntica.

O Epson CopyFactory importa imagens
digitalizadas, melhora-as automática ou
manualmente e imprime-as na sua
impressora profissional Epson,
produzindo reproduções e ampliações de
uma imagem, fotografia, poster ou
anúncio publicitário – tudo a partir de um
único pacote de software.

Melhore as suas imagens com uma
vasta gama de funções avançadas
Com as funções de corte, correcção de
torção automática, sobreposição de
texto e conversão de cor em preto e
branco, pode personalizar a
interpretação artística para obter os
resultados exactos pretendidos da sua
imagem. O Epson CopyFactory oferece
ainda três definições diferentes para
controlar a qualidade das cópias, desde
cópias rápidas (A4 em Super A1 em 20
minutos) a ampliações de qualidade.

Tire o máximo partido das suas imagens

• Cópias e ampliações com qualidade
que lhe permite expôr os seus
trabalhos

• Adequado a todos os profissionais de
fotografia e artistas gráficos

• Funções para pré-visualização,
realce/ocultação de texto, ajuste de
luminosidade e contraste, correcção da
escala de cores

• Imprime até 99 cópias de qualidade a
partir de imagens melhoradas

• As impressoras profissionais Epson
utilizam a tecnologia Epson
Ultrachrome para obter cores vivas e
gradações suaves

• Tecnologia Epson MicroPiezo para uma
utilização de consumíveis eficaz

• Não requer software caro adicional
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Modelo Epson CopyFactory 3.4

Código do produto 3100900-00

Versão 3,4

Impressoras Epson suportadas 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

Digitalizadores Epson suportados 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

Idiomas suportados Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, holandês e português

Ampliação Até A0+ / B0+

Cópias Até 99

Limitações A aplicação Epson CopyFactory não pode ser utilizada com a unidade de transparências ou 
com o alimentador automático de documentos.

REQUISITOS DE SISTEMA
SO Windows® 98SE, Me Windows® 2000 / XP

CPU Pentium III ou superior

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

Espaço em disco rígido <A1 -> 400 MB / >A1 -> 500 MB

Resolução de vídeo 800 x 600 ou superior, Paleta completa (RGB: 8 bits x 3)

EPSON® é uma marca registada da SEIKO EPSON® Corporation. Todas as restantes denominações de produtos e nomes de empresas aqui referidos, são-no apenas
para fins de identificação e podem ser marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos detentores. Com excepção de erros e omissões, todas as
especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Epson Portugal - Informática, S.A.
Telefone: 213 035 400
Pré Venda: 707 222 111
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Apoio a clientes: 707 222 000
9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 (dias úteis)


