
Software umožňující snadnou obsluhu při

vytváření více rozložení obrazu a tisku

Epson PageProofer EX je softwarový balíček
umožňující snadnou obsluhu při tvorbě většího
počtu vysoce kvalitních obrazových výtisků pro
portfolia, plakáty, indexy, fotokoláže a portrétní alba.

Snadné řešení pro všechny druhy

tisku

Epson PageProofer EX Vám poskytuje
všechny nástroje, které potřebujete
k vytvoření rozložení s více obrázky pro
řadu využití od indexů a portfolií po
velkoformátové plakáty.

Šetřete čas i peníze 

Bez ohledu na to, zda jste profesionál
nebo nováček, usnadňuje 3stupňový
tiskový proces tisk natolik, že vám ušetří
čas i peníze. Zkrátka:
1. Vyberte si obrázky.
2. Přetáhněte je do šablony nebo si

vytvořte vlastní.
3. Tiskněte.

Výběr šablon

Můžete použít standardní šablony nebo si
je přizpůsobit a vytvořit tak vlastní
originální rozložení. Nastavení, jako
například velikost obrazu, ořez a správa
barev, se snadno nastavují. Můžete také
přidat text a vytvářet plakáty.

Snadný tisk

Vytvářet vysoce kvalitní výtisky je tak
snadné. Použít můžete kteroukoli z těchto
tiskáren: Epson Stylus Pro 4800, Epson
Stylus Pro 7800, Epson Stylus Pro 9800
a Epson Stylus Photo R2400. Naše
moderní inkousty Epson UltraChrome K3
navíc zajišťují věrné a přirozené barvy
a tím optimální výsledky každého výtisku.

Charakteristické vlastnosti

• Snadné použití pro profesionály
i nováčky

• Přizpůsobení šablon rozložení 
• Kompletní informace o nastavení jsou

obsaženy v šablonách
• Rychlá a snadná tvorba více výtisků
• Jednoduché přidávání textu při

vytváření plakátů a poutačů
• Vždy kvalitní tisk inkoustem Epson

UltraChrome K3
• Kompatibilní s řadou tiskáren Epson



EPSON® je registrovaná ochranná známka společnosti SEIKO EPSON®. Veškeré další názvy produktů a společností, které jsou zde uvedeny, slouží pouze pro účely
identifikace a mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami. S výhradou případného omylu mohou být veškeré specifikace změněny bez
předchozího upozornění. Pa
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5 EPSON Deutschland GmbH
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427811
Fax: +420 548 427816

Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz

Model PageProofer EX

Kód produktu PC 3100836 / Mac 3100194

Verze 1

Podporované tiskárny Epson Epson Stylus Photo R2400, Epson Stylus Pro 4800/7800/9800

Podporované obrazové formáty TIFF (<16 bitů/barevný vstup, 8 bitů/barevný výstup), JPEG, BMP, PICT (pokud používáte program QuickTime), EPS 
(Raster), PNG (pokud používáte program QuickTime), Photoshop nativní (pokud používáte program QuickTime) 

Podporované jazyky Mac: Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, holandština, portugalština, korejština, zjednodušená čínština
Windows: Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, holandština, portugalština

Režimy rozložení Automatický režim rozložení s předem definovanými šablonami / režim volného rozložení

Nastavení správy barev Správa barev na vstupu / správa barev obrázku / správa barev na výstupu
Včetně systému správy barev pomocí profilů ICC
Včetně funkce softwarové kontroly / zobrazení správy barev
Správa barev tiskárny z aplikace nebo ovladače tiskárny

Nastavení šablony Tiskárna, zdroj papíru, formát papíru, délka stránky plakátu, typ média, otočení, režim inkoustu, režim rozložení, 
velikost obrázku, možnosti obrázku, automatické otočení

Funkce rozložení Zarovnání obrazu, ořezové značky včetně ořezových značek Fotoba, obrazové razítko, záhlaví/zápatí, řazení, barva 
pozadí

Předvolby obrazu Štítek, popis, velikost, automatické otočení, správa barev na vstupu

Jiné Volný text, oříznutí, tónování, otočení a převrácení, uspořádání šablony

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
Operační systém Microsoft Windows XP Home Edition, XP Professional, 2000 Professional, Mac OS® X 10.2.8 nebo vyšší, 10.3.x
Procesor Intel® Pentium 4, 2GHz nebo vyšší, nebo Power PC G4 1,4GHz nebo vyšší
RAM 512MB nebo více

Rozlišení videa 1024 x 768 nebo vyšší, plnobarevné (RGB: 8bitové x 3)

Jiné 12GB volného místa na disku


