
Gebruiksvriendelijke software voor het opmaken
en afdrukken van meerdere beelden

Epson PageProofer EX is een gebruiksvriendelijk
softwarepakket waarmee u kwalitatief hoogwaardige
afdrukken van meerdere beelden kunt maken voor
portfolio's, posters, contactbladen, fotocollages en
portretalbums. 

De eenvoudige oplossing voor alle
typen afdrukbewerkingen
Epson PageProofer EX biedt u alle
hulpmiddelen die u nodig hebt voor het
maken van lay-outs met meerdere
beelden voor een breed scala aan
toepassingen, van contactbladen en
portfolio's tot grootformaat banners.

Bespaar tijd en geld
Ongeacht of u een professional of
beginneling bent, het proces van
'afdrukken in 3 stappen' maakt het
afdrukken zo simpel dat u tijd en geld
kunt sparen. Doe simpelweg het
volgende:
1. Kies uw beelden
2. Sleep deze naar een sjabloon of maak

een eigen lay-out
3. Druk af

Ruime keuze aan sjablonen
U kunt de standaardsjablonen gebruiken
of deze aanpassen om uw eigen originele
lay-outs te creëren. Instellingen,
bijvoorbeeld voor beeldformaat, bijsnijden
en kleurenbeheer, zijn eenvoudig aan te
passen. Ook kunt u tekst toevoegen om
posters te maken.

Eenvoudig afdrukken
Het is erg eenvoudig om kwalitatief
hoogwaardige afdrukken te maken. U
kunt hiervoor de volgende printers
gebruiken: Epson Stylus Pro 4800, Epson
Stylus Pro 7800, Epson Stylus Pro 9800
en de Epson Stylus Photo R2400. Onze
innovatieve Epson UltraChrome K3-
inktsoorten staan tevens borg voor
betrouwbare, levendige kleuren die de
beste resultaten opleveren, afdruk na
afdruk.

Belangrijkste voordelen

• Eenvoudig in gebruik voor zowel
professionals als beginners

• Aanpasbare sjablonen voor lay-out

• De sjablonen bevatten complete
instellingsinformatie

• Het is mogelijk snel en eenvoudig
afdrukken met meerdere beelden te
maken

• Voeg gewoon tekst toe om posters en
banners te vervaardigen

• Altijd kwaliteitsafdrukken met Epson
UltraChrome K3-inkt

• Compatibel met een reeks Epson-
printers



EPSON® is een gedeponeerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden
uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. Afgezien van fouten
en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.P
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Model PageProofer EX

Productcode PC 3100836 / Mac 3100194

Versie 1

Ondersteunde Epson-printers Epson Stylus Photo R2400, Epson Stylus Pro 4800/7800/9800

Ondersteunde afbeeldingindelingen TIFF (16-bits/kleureninvoer, 8-bits/kleurenuitvoer), JPEG, BMP, PICT (als QuickTime wordt gebruikt), EPS 
(raster), PNG (als QuickTime wordt gebruikt), eigen Photoshop  (als QuickTime wordt gebruikt)  

Ondersteunde talen Mac: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Portugees, Koreaans, vereenvoudigd Chinees 

Windows: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Portugees

Lay-outmodi Automatische lay-outmodus met vooraf gedefinieerde sjablonen/vrije lay-outmodus

Instellingen voor kleurenbeheer Kleurenbeheer voor invoer/kleurenbeheer voor afbeeldingen/kleurenbeheer voor uitvoer

Incl. kleurafstemming via ICC-profielen

Incl. zachte proeffunctie/weergave voor kleurafstemming

Kleurenbeheer van printer via toepassing of printerstuurprogramma

Instelling voor sjablonen Printer, papierbron, papierformaat, lengte bannerpagina, mediatype, afdrukstand, inktmodus, 
lay-outmodus, afbeeldingformaten, afbeeldingsopties, automatisch draaien

Lay-outfuncties Uitlijnen van afbeeldingen, snijmarkering incl. Fotoba-snijmarkeringen, afbeeldingsstempel, 
kop-/voetteksten, sorteren, achtergrondkleur

Beeldvoorkeuren Label, bijschrift, grootte, automatisch draaien, kleurenbeheer voor invoer

Overige Vrije tekstinvoer, bijsnijden, kleurtonen, draaien en spiegelen, sjabloon ordenen

SYSTEEMVEREISTEN
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition, XP Professional, 2000 Professional, MacOS® X 10.2.8 of hoger, 10.3.x
Processor Intel® Pentium 4 2GHz of meer, of Power PC G4 1,4GHz of sneller
RAM 512MB of meer

Videoresolutie 1024 x 768 of meer , Full Colour (RGB: 8-bits x 3)

Overige 12GB vrije ruimte op de vaste schijf

EPSON Deutschland GmbH - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0,1735 €/min.)
www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH - Vestiging Benelux
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0,05 €/oproep + 0,15 €/min.)
www.epson.nl
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