NiezaleŜnie od tego czy jesteś projektantem pracującym w kanale pre-press,
drukujesz w domu lub w agencji reklamowej czy teŜ posiadasz zakład fotograficzny
lub studio, teraz dzięki EFI Colorproof ™ eXpress moŜesz tworzyć proofy i jesteś
pewien, Ŝe końcowy rezultat spełnia wszelkie wymagania, które narzucają dzisiejsze
standardy druku. Nie musisz dysponować potęŜnym budŜetem, aby zapewnić swoim
klientom najwyŜszą jakość.
EFI Colorproof ™ eXpress jest nowym oprogramowaniem, które umoŜliwia druk
wysokiej jakości proof’ów oraz wydruków fotograficznych. To doskonałe rozwiązanie
dedykowane dla małych czy średnich firm z ograniczonym budŜetem umoŜliwiające
nawet niedoświadczonym uŜytkownikom skuteczną, łatwą i szybką pracę z grafiką.

Uprość sobie pracę
Profesjonalne drukowanie długo postrzegane było jako domena
ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, posiadających na swym
koncie sporo szkoleń.
Colorproof eXpress to proste rozwiązanie
umoŜliwiające swobodną pracę nawet
początkującym uŜytkownikom. Kreator rejestracji
oraz konfiguracji oprogramowania szybko
przeprowadzi Cię przez podstawowe ustawienia
dając natychmiast skuteczne oprogramowanie
RIP umoŜliwiające profesjonalny druk na
drukarkach laserowych i atramentowych.

Korzyści ze stosowania EFI Colorproof eXpress
Nie tracisz czasu na instalację i szkolenie
W przeciwieństwie do innych RIP-ów, które mają
czasochłonną instalację i skomplikowaną strukturę,
Colorproof eXpress korzysta z konfiguratorów by
prosto i szybko zainstalować oprogramowanie zarówno
w systemie Windows® jak i Macintosh®.

Rozwiązanie oszczędzające pieniądze
Jak wszystkie zintegrowane rozwiązania firmy EFI, takŜe
Coloproof eXpress jest inwestycją, która szybko się
zwraca. Gdy Twój business się rozwinie, moŜesz połączyć
to oprogramowanie z software EFI Colorproof XF, które
jest oprogramowaniem klasy ‘high end’ i posiada taki sam
interfejs uŜytkownika.

Łatwy dla kaŜdego uŜytkownika
KaŜdy w Twojej firmie moŜe łatwo uŜywać EFI
Colorproof eXpress tworząc wysokie standardy
dla klientów. Wbudowane definicje przestrzeni
druku oraz predefiniowane ustawienia trybu
druku (w tym cz-b) mogą być prosto modyfikowane
przez uŜytkownika. Łatwe jest teŜ definiowanie
kolorów typu SPOT.
Intuicyjny interfejs uŜytkownika
Interfejs uŜytkownika jest czytelny i przyjazny
co sprawia, Ŝe nie tracisz czasu na obsługę.
Okno programu zaprojektowano tak by funkcje
uŜywane na co dzień były łatwo dostępne.
Zdalne przetwarzanie pracy i drukowanie
Ze względu na terminowość i krótkie czasy realizacji
kwestią kluczową jest by komunikacja pomiędzy klientem,
a wykonawcą proof’u była jak najbardziej efektywna.
Zdalne przetwarzanie pracy i moŜliwość druku w EFI
Colorproof eXpress praktycznie umoŜliwia korektę
on-line i znacznie przyspiesza proces podjęcia decyzji.

Dostępne wersje produktu
• EFI Colorproof eXpress M: dla drukarki do szerokości 17”

(43.2cm)

• EFI Colorproof eXpress XL: dla drukarki do szerokości 24”

(61.0 cm)

• EFI Colorproof eXpress XXL: dla drukarki powyŜej szerokości 24”
* pojedyncze oprogramowanie wspiera zawsze jedną drukarkę

Wymagania sprzętowe
• system operacyjny:

Windows XP Home Edition, XP Professional, Win 2003 Server SP1 R2 standard, Windows Vista
Mac OS 10.4 i 10.5

• komputer:

Windows: 2 GHz Pentium IV PC, 1024 MB RAM, 10/100 Mbit Network, dostępny jeden port USB
Mac: Intel Mac native lub Power PC G4, G5, 1024 MB RAM, 10/100 Mbit Network, dostępny jeden port USB

• obsługiwane języki: polski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, japoński, koreański, chiński
• obsługiwane formaty: PS, EPS, DCS1, DCS2, PDF, TIFF, JPEG, JPEG2000, PSD oraz RPF
• obsługiwane drukarki: Agfa, Canon, Encad, Epson, HP, Kodak, Mutoh, Mimaki, OKI, Roland, Seiko, Xerox
* pełna lista wspomaganych drukarek jest dostępna na stronie www.efi.com

