
Egyszerű szoftver megoldás több kép

elrendezéséhez és nyomtatásához

Az Epson PageProofer EX egy könnyen kezelhető
szoftvercsomag, amely segítségével kiváló
minőségben nyomtathat több képet tartalmazó
portfóliót, posztert, adatlapot, fényképgyűjteményt
és portréalbumot.
Egyszerű megoldás tetszőleges

nyomtatási feladathoz 

Az Epson PageProofer EX minden
szükséges eszközt megad a képek
elrendezéséhez egy sor alkalmazás
számára, az adatlapoktól és portfólióktól
kezdve a nagyméretű poszterekig.

Időt és pénzt takaríthat meg

Lehet profi vagy kezdő, a háromlépéses
nyomtatási eljárás olyan könnyűvé teszi
Önnek a nyomtatást, hogy időt és pénzt
takarít meg. Egyszerűen:
1. Válassza ki a képeket
2. Húzza át egy sablonba, vagy hozzon

létre saját sablont
3. Nyomtassa ki

Választható sablonok

Használhatja a meglévő sablonokat,
vagy testre szabva azokat kialakíthatja
a saját elrendezéseit. A beállítások,
például képméret, körbevágás és
színkezelés könnyen módosíthatók.
A poszterek készítéséhez szöveget is
beírhat.

Egyszerű nyomtatás

Rendkívül egyszerű a kiváló minőségű
nyomatok készítése. A következő
nyomtatók bármelyikét használhatja:
Epson Stylus Pro 4800, Epson Stylus Pro
7800, Epson Stylus Pro 9800 és Epson
Stylus Photo R2400. Az innovatív Epson
UltraChrome K3 tinta folyamatosan
biztosítja az élénk színeket és a legjobb
nyomtatási eredményt.

Főbb jellemzők

• Profik és kezdők számára is könnyen
használható

• Testreszabható elrendezési sablonok 
• A sablonok tartalmazzák a teljes

beállítási információt
• A több képet tartalmazó nyomatok

elkészítése gyors és egyszerű
• Poszterek és hirdetések készítéséhez

csak írja be a szöveget
• Az Epson UltraChrome K3 tinta mindig

kiváló minőségű nyomatokat biztosít
• Az Epson nyomtatók széles körű

választékával kompatibilis



Az EPSON® a SEIKO EPSON® Corporation bejegyzett védjegye. Minden más terméknév és cégnév csak azonosítási célból szerepel, és tulajdonosaik védjegye vagy
bejegyzett védjegye lehet. A hibák és kihagyások kizárásával minden specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat.Pa
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Típus PageProofer EX

Termékkód PC 3100836 / Mac 3100194

Verzió 1

Támogatott Epson nyomtatók Epson Stylus Photo R2400, Epson Stylus Pro 4800/7800/9800

Támogatott képformátumok TIFF (<16bit/színbemenet, 8 bit/színkimenet), JPEG, BMP, PICT (QuickTime használatakor), EPS 
(raszteres), PNG (QuickTime használatakor), Photoshop native (QuickTime használatakor) 

Támogatott nyelvek Mac: angol, francia, német, olasz, spanyol, holland, portugál, koreai, egyszerűsített kínai 
Windows: angol, francia, német, olasz, spanyol, holland, portugál 

Elrendezési módok Automatikus elrendezés előre meghatározott sablonokkal / szabad elrendezés

Színkezelési beállítások Bemeneti színkezelés / kép színkezelése / kimeneti színkezelés
Színegyeztetés ICC profil alapján
Szoftveres ellenőrzés / színegyeztetett nézet
Nyomtató színkezelése az alkalmazásból vagy a nyomtató meghajtóprogramjából

Sablonok beállítása Nyomtató, papírforrás, papírméret, poszter oldalhossza, papír típusa, tájolás, festék mód, 
elrendezési mód, képméretek, képopciók, automatikus elforgatás

Elrendezési funkciók Képigazítás, vágási jelek, pl. Fotóba jelek elhelyezése, miniatűr képek, fejléc/lábléc, rendezés, 
háttérszín

Kép beállításai Név, felirat, méret, automatikus elforgatás, bemeneti színkezelés

Egyéb Tetszés szerinti szöveg, körbevágás, színbeállítás, elforgatás és megfordítás, sablonok rendezése

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK
Operációs rendszer Microsoft Windows XP Home Edition, XP Professional, 2000 Professional, Mac OS® X 10.2.8 vagy újabb, 10.3.x
Processzor Legalább 2GHz-es Intel® Pentium 4, legalább 1,4GHz-es Power PC G4,
Memória Legalább 512MB

Monitor felbontása Legalább 1024 x 768, Teljes szín (RGB: 8 bites x 3)

Egyéb 12GB szabad lemezterület

Epson Deutschland GmbH
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689
Infoline: 06800 147 83

www.epson.hu

Branch Office Hungary
Infopark setany 1. (Building "I")
H-1117 Budapest
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