
Jednoducho používateľný softvér na špičkové
zväčšovanie a kopírovanie fotografií

Epson CopyFactory je scan-to-print riešenie, ktoré vašu
tlačiareň Epson v okamihu premení na zväčšovaciu
jednotku a kopírovací systém. Je ideálny na zväčšovanie
fotografií, grafiky a reprografiky a umožňuje vám
optimálnu kontrolu vašich kópií.

Vynikajúce kopírovanie pre fotografov 

a grafikov

Pokročilý softvér Epson CopyFactory 
vám sprístupňuje celý rad funkcií, ktoré
vám stlačením jediného tlačidla umožnia
robiť vysokokvalitné, veľkoformátové
kópie a ďalšiu manipuláciu s pôvodnými
obrázkami.

Vždy profesionálne výsledky

Efektívny, pritom ľahko používateľný 
a spravovateľný systém scan-to-print
nevyžaduje na dosiahnutie dokonale
profesionálnych výsledkov žiadne
predchádzajúce znalosti s grafickou
prácou.

Epson CopyFactory naimportuje
naskenované obrázky, automaticky alebo
manuálne ich upraví, a odošle ich na vašu
profesionálnu tlačiareň Epson, čo vám
umožňuje reprodukciu a zväčšenie
ktoréhokoľvek obrázku, fotografie, plagátu
alebo letáku – to všetko v jednom
softvérovom balíčku.

Vylepšite svoje obrázky pomocou

množstva pokročilých funkcií

S funkciami ako orez, automatická
korekcia zošikmenia, prekrytie textom 
a konverzia z farebného na čiernobiely
obrázok, môžete prispôsobiť celkové
vyznenie a získať z obrázku presne 
taký výsledok, aký očakávate. Epson
CopyFactory taktiež poskytuje tri
nastavenia pre kvalitu kópií, od rýchlych
kópií (A4 na Super A1 za 20 minút) 
po kvalitné zväčšeniny.

Vyťažte zo svojich obrázkov maximum

• Kópie a zväčšeniny vo výstavnej kvalite

• Vhodné pre všetkých fotografov 
a grafikov

• Funkcie ako náhľad,
zvýraznenie/maskovanie textu,
prispôsobenie jasu a kontrastu, 
úprava farebného priestoru

• Tlač až 99 kvalitných kópií vylepšených
obrázkov

• Profesionálne tlačiarne Epson používajú
na dosiahnutie živých farieb a jemných
prechodov technológiu Epson
Ultrachrome

• Technológia MicroPiezo spoločnosti
Epson zabezpečuje efektívne využitie
tlačových náplní

• Nieje potrebný žiadny ďalší drahý
softvér ako napr. Adobe PhotoShop



mená spoločností slúžia iba na
identifikačné účely a môžu to byť ochranné známky alebo registrované ochranné známky výhradných vlastníkov. S výhradou prípadnej chyby môžu byť údaje 
zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
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Model Epson CopyFactory 3.4

Kód produktu 3100900-00

Verzia 3,4

Podporované tlačiarne 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, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, holandčina, portugalčina

Zväčšenie Až do A0+ / B0+

Kópie Až do 99

Obmedzenia Epson CopyFactory nemôžete používať s jednotkou pre priesvitné fólie alebo automatickým 

podávačom dokumentov

POŽIADAVKY NA SYSTÉM
OS Windows® 98SE, Me Windows® 2000 / XP

Procesor Pentium III alebo vyšší

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

Miesto na pevnom disku <A1 -> 400 MB / >A1 -> 500 MB

Video rozlíšenie 800 x 600 alebo vyššie, Full-color (RGB: 8-bit x 3)

Epson Deutschland GmbH
Telefon: +420 548 427811
Fax: +420 548 427816
Infoline: 0850 111 429

www.epson.sk

Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Czech Republic

EPSON® je registrovaná ochranná známka spoločnosti SEIKO EPSON® Corporation. Všetky tu použité názvy iných produktov a
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