file_0.png

file_1.wmf


Tisková zpráva


1/3

Foto skenery pro perfekcionisty

EPSON Perfection 2480 Photo a EPSON Perfection 2580 Photo


Praha, 17. srpna 2004 – S cílem uspokojit fotografické nadšence, kteří ještě nepropadli digitální fotografii a přitom si potrpí na kvalitu, uvedla společnost EPSON dva nové ploché skenery Perfection 2480 Photo a Perfection 2580 Photo. Díky integrované jednotce pro snímání průhledných předloh a vynikajícímu rozlišení až 2 400 x 4 800 dpi se oba přístroje hodí nejen pro snímání fotografií a dokumentů, ale i pro skenování filmů. Model Perfection 2580 Photo je navíc vybaven automatickým podavačem filmů pro snadné skenování a digitalizaci 35mm diapozitivů i negativů.

Ovládání obou A4 skenerů je jednoduché a rychlé, všechny hlavní funkce se totiž aktivují pouhým stisknutím tlačítka. Součástí balení je i editační software, který u neskenovaných snímků dokáže například obnovit barvy a odstranit částečky prachu, takže i poničené a zažloutlé fotky mohou vypadat jako nové. Díky mimořádnému rozlišení je možné pořizovat zvětšeniny skenovaných snímků až do formátu A3. Oba modely právě přicházejí na český trh za doporučené koncové ceny 4.790,- korun (Perfection 2480 Photo) a 5.490,- korun (Perfection 2580 Photo) včetně DPH.

„Nové skenery nabízejí vyšší rozlišení, dokonalejší možnosti pro restaurování obrazu a rychlejší skenování než naše dřívější modely,“ poznamenal Tomáš Hudec, Branch Office Manager EPSON pro země střední a východní Evropy. „Jejich ovládání jsme důkladně promysleli tak, aby bylo naprosto jednoduché. Uživatelé by neměli vůbec potřebovat manuál. Také automatický podavač filmů, jímž je vybaven skener EPSON Perfection 2580 Photo, je skutečnou inovací na trhu plochých skenerů. Podstatně zvyšuje komfort při skenování, což ocení zvláště náruživí fotoamatéři, kteří potřebují skenovat velké množství diapozitivů nebo negativů.“

Retušování nekvalitních snímků
Staré fotografie a diapozitivy jsou často zaprášené, vybledlé nebo zežloutlé. Software společnosti EPSON, který je součástí balení, nabízí funkce pro obnovení barev a odstranění prachu a tak uživatelům umožní obnovit zašlou slávu starých snímků. Digitalizace nejen ochrání cenné staré fotografie před dalším poškozením, ale také umožňuje jejich obnovu do původního stavu.

Snadné ovládání
Hlavní funkce obou skenerů EPSON lze aktivovat stisknutím jediného tlačítka. Tlačítka pro rychlé spuštění funkcí Scan and Print, Scan to File, Scan to Email a Scan to Web umožňují okamžitě vytisknout nebo uložit snímky do zvolené složky, odeslat je e-mailem nebo uložit do databáze na internetu. 

Bohaté softwarové vybavení
Skenery EPSON Perfection 2480 Photo a EPSON Perfection 2580 Photo se k počítači připojují vysokorychlostním rozhraním USB 2.0 a dodávají se s bohatou softwarovou výbavou. Kromě vlastních nástrojů na opravu snímků dodává EPSON program pro zpracování obrázků ArcSoft PhotoImpression 5 a vysoce výkonný program pro rozpoznání textu ABBY Finereader 5, který konvertuje skenovaný text do souborů aplikace Word a přitom zachovává původní formát.



 
Shrnutí vlastností skenerů EPSON Perfection 2480 Photo a EPSON Perfection 2580 Photo:

•	Rozlišení až 2 400 x 4 800 dpi
•	Integrovaná jednotka pro snímání průhledných 35mm diapozitivů a negativů
•	Automatický podavač filmu pro rychlejší skenování (pouze EPSON Perfection 2580 Photo)
•	Skenovací software EPSON pro automatické obnovení barev a odstranění prachu
•	Snadné ovládání
•	Tlačítka pro rychlý přístup k hlavním funkcím
•	Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0, kompatibilní i s USB 1.1
•	Nahrazují modely EPSON Perfection 1670 Photo (EPSON Perfection 2480 Photo) a EPSON Perfection 2400 Photo (EPSON Perfection 2580 Photo)
•	Další příslušenství: program pro zpracování obrázků ArcSoft PhotoImpression 5, program pro rozpoznání textu ABBY Finereader 5
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V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Tomáš Fiala
Mmd Public Relations Czech Republic
tel.: +420 224 251 555 
email: fiala@mmd.cz

Internet:  www.epson-presse.de/de




O společnosti EPSON 

EPSON Group zvyšuje svou tržní hodnotu prostřednictvím inovativní a kreativní firemní kultury. Hlavním předmětem podnikání firmy EPSON je výroba produktů pro digitální zpracování obrazu, jako jsou např. tiskárny, projektory, LCD displeje nebo krystalové produkty jako např. hodinky. Díky své kvalitě, funkčnosti, kompaktnosti a energetické úspornosti jsou výrobky EPSON známé po celém světě. 

EPSON Group zaměstnává 84 899 lidí ve 110 zemích po celém světě. Společnost se hrdě hlásí k řadě iniciativám v oblasti celosvětové i místní ochrany životního prostředí. Pod vedením mateřského japonského koncernu SEIKO EPSON CORPORATION zařazeného v první sekci tokijské burzy dosáhl obrat koncernu 1,413 miliard jenů ve fiskálním roce 2003.

http://www.epson.co.jp/e/


EPSON Europe B.V. je regionální ústředí skupiny pro Evropu, Střední východ, bývalý Sovětský svaz a Afriku. Společnost Epson Europe, která zaměstnává asi 2 600 pracovníků, měla ve fiskálním roce 2003 obrat z prodeje 2 269 milionů Euro.

http://www.epson-europe.com


Společnost EPSON Deutschland GmbH se sídlem v Meerbusch je jednou z předních firem nabízejících produkty a řešení v oblasti tisku a digitálního zpracování obrazu. V sortimentu produktů nalezneme inkoustové, laserové a jehličkové tiskárny stejně jako skenery, multifunkční přístroje, digitální fotoaparáty, multimediální projektory a samozřejmě originální spotřební materiál. Divize Retail Systems & Devices a Factory Automation rozšiřují sortiment o pokladní tiskárny a systémy a přesné roboty. Společnost EPSON Deutschland s přibližně 300 zaměstnanci odpovídá za prodejní síť v Německu, státech Beneluxu, Švýcarsku, Rakousku a velké části východní Evropy.

Horká linka pro zákazníky: tel. 800 142 052



