
Łatwe w użyciu oprogramowanie do tworzenia

i drukowania układów wielu obrazów

Epson PageProofer EX jest łatwym w użyciu
pakietem oprogramowania, który pomaga tworzyć
wysokiej jakości wydruki wielu obrazów do ofert,
plakatów, arkuszy kontaktów, kolaży zdjęć i albumów
portretów.
Proste rozwiązanie dla wszystkich

rodzajów drukowania

Program Epson PageProofer EX
udostępnia wszelkie narzędzia niezbędne
do tworzenia układów wielu obrazów dla
wielu zastosowań - od arkuszy kontaktów
i ofert po plakaty wielkoformatowe.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Bez względu na to, czy jesteś
profesjonalistą, czy też nowicjuszem, 
„3-etapowy proces drukowania” znacznie
ułatwia drukowanie i pozwala
zaoszczędzić czas i pieniądze. Wystarczy:
1. wybrać obrazy,
2. przeciągnąć je do szablonu lub

utworzyć własny,
3. wydrukować.

Zestaw szablonów

Można używać standardowych szablonów
lub modyfikować je w celu utworzenia
własnych, oryginalnych układów. 
Takie ustawienia, jak rozmiar obrazu,
kadrowanie i zarządzanie kolorem, można
łatwo edytować. Można również dodać
tekst, aby uzyskać plakat.

Łatwość drukowania

Tworzenie wydruków o wysokiej jakości
jest bardzo łatwe. Można użyć dowolnej
z następujących drukarek: Epson Stylus
Pro 4800, Epson Stylus Pro 7800, Epson
Stylus Pro 9800 i Epson Stylus Photo
R2400. Nasze innowacyjne tusze Epson
UltraChrome K3 gwarantują również
uzyskanie żywych kolorów i osiągnięcie
najlepszej jakości wydruków.

Główne korzyści

• Łatwość korzystania - zarówno dla
profesjonalistów, jak i nowicjuszy

• Szablony układu, z możliwością
modyfikowania

• Szablony zawierają kompletne
informacje o ustawieniach

• Wydruki wielu obrazów są szybkie
i łatwe do uzyskania

• Wystarczy dodać tekst, aby utworzyć
plakaty

• Zawsze wysoka jakość wydruków –
dzięki użyciu tuszu Epson UltraChrome
K3

• Zgodność z wieloma różnymi
drukarkami firmy Epson



EPSON® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Wszystkie inne nazwy produktów i firm użyte w niniejszym dokumencie podano tylko
w celu identyfikacji; mogą one być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia, wyłączając błędy i pominięcia. Pa
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5 Epson Deutschland GmbH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)
www.epson.pl

Model Program PageProofer EX

Kod produktu PC 3100836 / Mac 3100194

Wersja 1

Obsługiwane drukarki firmy Epson Epson Stylus Photo R2400, Epson Stylus Pro 4800/7800/9800

Obsługiwane formaty obrazów TIFF (wejście < 16-bitowe/kolor, wyjście 8-bitowe/kolor), JPEG, BMP, PICT (jeśli używany jest QuickTime), EPS 
(rastrowe), PNG (jeśli używany jest QuickTime) format programu Photoshop (jeśli używany jest QuickTime) 

Obsługiwane języki MAC: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, niderlandzki, portugalski, koreański, chiński uproszczony
WINDOWS: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, holenderski, portugalski

Tryby układu Tryb automatycznego układu ze wstępnie zdefiniowanymi szablonami / tryb swobodnego układu

Ustawienia zarządzania kolorem Zarządzanie kolorem na wejściu / zarządzanie kolorem obrazu / zarządzanie kolorem na wyjściu
Włącznie z dopasowaniem kolorów za pomocą profili ICC
Włącznie z funkcją proofingu programowego / widokiem dopasowania kolorów
Zarządzanie kolorami drukarki za pomocą aplikacji lub sterownika drukarki

Ustawienie szablonu Drukarka, źródło papieru, rozmiar papieru, długość strony plakatu, typ nośnika, orientacja, tryb tuszu, tryb 
układu, rozmiar obrazu, opcje obrazu, automatyczne obracanie

Funkcje układu Dopasowanie obrazu, znaczniki obcinania włącznie ze znacznikami obcinarki Fotoba, znacznik obrazu, 
nagłówek/stopka, sortowanie, kolor tła

Preferencje obrazu Etykieta, napis, rozmiar, automatyczna rotacja, zarządzanie kolorem na wejściu

Inne Tekst niesformatowany, kadrowanie, tonowanie kolorów, obracanie i odwracanie, organizowanie szablonów

WYMAGANIA SYSTEMOWE
System operacyjny Microsoft Windows XP Home Edition, XP Professional, 2000 Professional, Mac OS® X 10.2.8 lub nowszy, 10.3.x 
Procesor Intel® Pentium 4, 2GHz lub szybszy, lub Power PC G4 1,4GHz lub szybszy
Pamięć RAM 512MB lub więcej

Rozdzielczość wideo 1024 x 768 lub więcej, pełny kolor (RGB: 8 bitów x 3)

Inne 12GB wolnego miejsca na dysku twardym
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