
Jednoducho ovládateľný softvér na tvorbu a tlač

viacobrázkových dokumentov

Epson PageProofer EX je ľahko použiteľný softvérový
balík, ktorý vám uľahčí vytváranie vysokokvalitných
viacobrázkových výtlačkov na portfóliá, plagáty,
kontaktné materiály, fotokoláže a portrétové albumy.

Jednoduché riešenie pre všetky

druhy tlače 

Epson PageProofer EX vám poskytne
všetky nástroje na tvorbu návrhov
pozostávajúcich z viacerých obrázkov na
rôzne použitie – od kontaktných
materiálov a portfólií po veľkoformátové
transparenty.

Šetrite čas a peniaze

Či ste profesionál alebo nováčik, postup
„tlače v 3 krokoch“ vám tlač výrazne
zjednoduší – toto zjednodušenie
ušetrí váš čas aj peniaze. Jednoduchý
postup:
1. Vyberte si obrázky
2. Umiestnite ich do šablóny, prípadne si

vytvorte vlastnú
3. Tlačte

Výber šablón

Môžete použiť štandardné šablóny
alebo si ich prispôsobiť a vytvoriť si tak
vlastný originálny návrh. Nastavenia ako
veľkosť obrázka, orezanie a správa farieb
sa dajú jednoducho upravovať. Pridaním
textu môžete vytvoriť plagát.

Jednoduchá tlač

Tvorba vysokokvalitných výtlačkov je
jednoduchá. Môžete využiť ktorúkoľvek
z nasledujúcich tlačiarní: Epson Stylus
Pro 4800, Epson Stylus Pro 7800, Epson
Stylus Pro 9800 alebo Epson Stylus
Photo R2400. Naše inovatívne
atramenty Epson UltraChrome K3
vytvoria správne podané, živé farby
a zabezpečia pre každý výtlačok najlepší
výsledok.

Charakteristické vlastnosti

• Jednoduché používane pre
profesionálov aj začiatočníkov

• Prispôsobiteľné šablóny návrhu 
• Všetky informácie o nastavení sú

obsiahnuté v šablónach
• Rýchle a jednoduché vytváranie

výtlačkov z viacerých obrázkov
• Jednoduché pridávanie textu na tvorbu

plagátov a transparentov
• Kvalitné výtlačky vďaka atramentom

Epson UltraChrome K3
• Kompatibilita s celým radom tlačiarní

Epson



EPSON® je registrovaná ochranná známka spoločnosti SEIKO EPSON® Corporation. Všetky tu použité názvy iných produktov a mená spoločností slúžia iba na
identifikačné účely a môžu to byť ochranné známky alebo registrované ochranné známky výhradných vlastníkov. S výhradou prípadnej chyby môžu byť údaje zmenené
bez predchádzajúceho upozornenia.Pa
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Model PageProofer EX

Kód produktu PC 3100836/Mac 3100194

Verzia 1

Podporované tlačiarne Epson Epson Stylus Photo 2400, Epson Stylus Pro 4800/7800/9800

Podporované formáty obrázkov TIFF (<16bit/farebný vstup, 8 bit/farebný výstup), JPEG, BMP, PICT (len ak používate program QuickTime), EPS (Raster), 
PNG (len ak používate program QuickTime), natívny formát progamu Photoshop (len ak používate program QuickTime)

Podporované jazyky Mac: Angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, holandčina, portugalčina, kórejčina, zjednodušená čínština
PC: Angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, holandčina, portugalčina

Spôsoby návrhu Režim automatického návrhu s predvolenými šablónami/režim voľného návrhu

Nastavenia správy farieb Zahŕňa správu vstupných farieb/správu farieb obrázku/správu výstupných farieb
Zahŕňa kalibráciu farieb pomocou ICC profilov
Zahŕňa funkcie softproof (softvérová predtlačová korektúra)/zobrazenie s kalibrovanými farbami
Správa farieb tlačiarne pomocou aplikácie alebo ovládača tlačiarne

Nastavenie šablón Tlačiareň, zdroj papiera, rozmery papiera, dĺžka transparentu, typ média, orientácia, režim atramentu, režim rozloženia, 
veľkosti obrázkov, možnosti obrázkov, automatické rotácia

Funkcie návrhu Zarovnanie obrázkov, pridanie orezových značiek, vrátane orezových značiek Fotoba, pečiatka, hlavička/päta, triedenie, 
farba pozadia

Nastavenia obrázkov Označenie, popis, veľkosť, automatická rotácia, správa vstupných farieb

Iné nastavenia Voľný text, orezanie, farebné tónovanie, rotácia a prevrátenie, organizácia šablón

POŽIADAVKY NA SYSTÉM
OS Microsoft Windows XP Home Edition, XP Professional, 2000 Professional, Mac OS® X 10.2.8 alebo novší, 10.3.x 
Procesor Intel® Pentium 4, 2GHz  alebo vyšší, alebo Power PC G4 1,4GHz alebo vyšší
Pamäť RAM 512MB alebo viac

Video rozlíšenie 1024 x 768 alebo vyššie, Full-color (RGB: 8-bit x 3)

Iné požiadavky 12GB voľného miesta na pevnom disku

Epson Deutschland GmbH
Telefon: +420 548 427811
Fax: +420 548 427816
Infoline: 0850 111 429

www.epson.sk

Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika
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