
Software de fácil utilização para criação e
impressão de diferentes composições de imagens

O Epson PageProofer EX é um pacote de software
fácil de utilizar que ajuda a criar múltiplas
impressões de imagens de alta qualidade para
portfólios, cartazes, folhas de contacto, colagens e
álbuns de fotografias. 

A solução simples para todos os tipos
de impressão
O Epson PageProofer EX faculta todas
as ferramentas necessárias à criação e
impressão de diferentes composições de
imagens para diversas aplicações, desde
folhas de contacto e portfólios a banners
de grande formato.

Poupe tempo e dinheiro
Quer seja um profissional ou um
principiante, o processo de ‘impressão
em 3 passos’ facilita a impressão, de tal
forma que lhe permitirá poupar tempo e
dinheiro. Tem somente de:
1. Escolher as imagens
2. Colocá-las num modelo ou criar um

modelo personalizado
3. Imprimir

Selecção de modelos
Pode utilizar os modelos de origem ou
personalizá-los para criar os seus
próprios layouts. As configurações, tais
como o tamanho de imagem, o corte e a
gestão de cores, são fáceis de editar.
Pode ainda adicionar texto para criar
cartazes.

Fácil de imprimir
É muito fácil criar impressões de alta
qualidade. Pode utilizar qualquer uma
das seguintes impressoras: Epson Stylus
Pro 4800, Epson Stylus Pro 7800, Epson
Stylus Pro 9800 e Epson Stylus Photo
R2400. As inovadoras tintas Epson
UltraChrome K3 garantem igualmente
cores vivas e fiéis, para os melhores
resultados após cada impressão.

Principais vantagens

• Fácil utilização por profissionais e
principiantes

• Personalização de layouts modelo

• Sistema completo de configuração
incluído nos modelos

• Criação fácil e rápida de impressões de
várias imagens

• Simplicidade na adição de texto para
criação de cartazes e banners

• Impressões de qualidade garantida
com tinta Epson UltraChrome K3

• Compatível com diversas impressoras
Epson



EPSON® é uma marca registada da SEIKO EPSON® Corporation. Todas as restantes denominações de produtos e nomes de empresas aqui referidos, são-no apenas
para fins de identificação e podem ser marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos detentores. Com excepção de erros e omissões, todas as
especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.P
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Modelo PageProofer EX

Código do produto PC 3100836 / Mac 3100194

Versão 1

Impressoras Epson suportadas Epson Stylus Photo R2400, Epson Stylus Pro 4800/7800/9800

Formatos de imagem suportados TIFF (<16 bits/entrada de cores, 8 bits/saída de cores), JPEG, BMP, PICT (se for utilizado o QuickTime), EPS 
(Raster), PNG (se for utilizado o QuickTime), Photoshop nativo (se for utilizado o QuickTime) 

Idiomas suportados Mac: inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, holandês, português, coreano e chinês simplificado

Windows: inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, holandês, português

Modos de layout Modo de layout automático com modelos predefinidos / modo de layout livre

Definições de gestão de cores Gestão de cores de entrada / gestão de cores da imagem / gestão de cores de saída

Correspondência de cores incluídas através de perfis ICC

Função de prova / visualização de correspondência de cores incluídas

Gestão de cores da impressora por aplicação ou controlador de impressora

Definição de modelos Impressora, alimentador de papel, dimensões do papel, comprimento de banners, tipo de papel, orientação, 
modo de impressão, modo de layout, tamanhos de imagem, opções de imagem, rotação automática 

Funções de layout Alinhamento de imagens, marcas de corte, incluídas marcas de corte Fotoba, certificação de imagem, 
cabeçalho/rodapé, ordenação, cor de fundo

Preferências de imagem Etiqueta, legenda, dimensionamento, rotação automática, gestão de cores de entrada

Outros Texto livre, corte, tonalidade de cores, rotação e inversão, organização de modelos

REQUISITOS DE SISTEMA
SO Microsoft Windows XP Home Edition, XP Professional, 2000 Professional, Mac OS® X 10.2.8 ou posterior, 10.3.x
CPU Intel® Pentium 4 2GHz ou superior, ou Power PC G4 a 1,4GHz ou superior
RAM 512MB ou superior

Resolução de vídeo 1024 x 768 ou superior, Paleta completa (RGB: 8 bits x 3)

Outros 12GB de espaço livre em disco rígido

Epson Portugal - Informática, S.A.
Telefone: 213 035 400
Pré-venda: 707 222 111
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Apoio a clientes: 707 222 000
9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 (dias úteis)


