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Aviso de direitos autorais

Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente 
reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo eletrônico, mecânico, 
fotocópia, gravação ou outro, sem prévia autorização por escrito da Seiko Epson 
Corporation. As informações aqui contidas destinam-se apenas à utilização desta 
impressora EPSON. A Epson não se responsabiliza pela utilização destas informações 
relativamente a outras impressoras.

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas afiliadas são responsáveis ao comprador deste 
produto ou terceiros por danos, perdas, custos, ou gastos causados ao comprador ou 
terceiros como resultado de: acidente, mal uso, ou abuso deste produto ou modificações, 
reparos ou alterações não autorizadas deste produto, ou (excluindo nos Estados Unidos) 
falha em seguir estritamente as instruções de manutenção e operação da Seiko Epson 
Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias resultantes de 
interferências eletromagnéticas que ocorram devido ao uso de cabos de interface que não 
sejam produtos aprovados Epson da Seiko Epson Corporation.

Utilização responsável de materiais protegidos por direitos autorais 

A Epson aconselha cada usuário a ser responsável e respeitar as leis de direitos autorais 
ao utilizar qualquer produto Epson. Enquanto as leis de alguns países permitem a cópia 
limitada de materiais protegidos por direitos autorais sob determinadas circunstâncias, 
essas condições podem não ser tão abrangentes quanto algumas pessoas supõem. Entre 
em contato com um advogado versado para resolver qualquer dúvida sobre leis de direitos 
autorais.

Marcas registradas

EPSON e Epson Stylus são marcas registradas e EPSON Exceed Your Vision é uma 
logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Aviso Geral: Todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma 
finalidade meramente informativa, podendo ser marcas comerciais dos respectivos 
proprietários. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.
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Introdução

Para obter as cores mais precisas em seus impressos, você pode usar perfis criados 
especificamente para o modelo da sua impressora e para o tipo de papel usado. 
Perfis básicos são instalados com o driver da sua impressora, e pode ser que você 
também tenha baixado os perfis ICC Premium da Epson quando instalou o 
software da impressora.

Para imprimir usando perfis ICC Premium com Adobe® Photoshop® CC, CS6, 
CS5 ou Adobe Photoshop Lightroom,® siga as instruções nestas seções para o seu 
sistema operacional:

■ “Windows 8 e Windows 7” abaixo

■ “Mac OS X 10.8 e 10.7” na página 22

Windows 8 e Windows 7

Siga as instruções nestas seções:

■ “Impressão com Adobe Photoshop CC ou CS6” abaixo

■ “Impressão com Adobe Photoshop CS5” na página 9

■ “Impressão com Adobe Photoshop Lightroom” na página 16

Impressão com Adobe Photoshop CC ou CS6

Primeiro, configure o seu ambiente de gerenciamento de cores no Photoshop 
e designe um perfil para a sua imagem. Depois selecione as configurações de 
impressão e imprima.

Observação:

Designar um perfil para a sua imagem não a altera, apenas a interpretação dela pelo 
software e como ela aparece no monitor e no impresso mudam. Esta é a melhor 
maneira de aperfeiçoar o balanço de cores e contraste na sua imagem.
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Configuração do ambiente do Photoshop

1. Abra o Photoshop.

2. Selecione Editar > Configurações de Cores.

3. Selecione Pré-impressão na América do Norte 2 no menu Definições 
para designar Adobe RGB (1998) como o espaço de trabalho RGB e ativar 
mensagens de perfil.

4. Clique em OK.

Siga os passos na próxima sessão para abrir a foto que deseja imprimir e designar 
um perfil para ela.

Designar um perfil para a sua foto

1. Abra a foto que deseja imprimir.

2. Caso veja uma mensagem de incompatibilidade de perfil incorporado, 
selecione Utilizar o perfil incorporado (em vez do área de trabalho) 
e clique em OK.
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Caso veja uma mensagem de perfil faltando, selecione RGB ativo: Adobe 
RGB (1998) e clique em OK. Quando a sua imagem aparecer, avalie o balanço 
de cores e o contraste conforme exibido no seu monitor. Se a aparência estiver 
errada, selecione Editar > Atribuir perfil.

Observação:

Caso veja uma caixa de diálogo sobre a aparências das camadas, clique em OK.

Selecione um dos itens a seguir como a configuração de Perfil:

■ Um espaço de trabalho (ou perfil) RGB diferente, como sRGB 
IEC61966-2.1

■ Um perfil de câmera para a sua câmera digital

■ Um perfil de scanner para o seu scanner

Além disso, selecione a opção Visualizar para que possa ver os efeitos da sua 
escolha de perfil na tela.

Dica:

Isso tem eficiência maior quando o monitor está calibrado usando um dispositivo 
de hardware como o X-Rite® ColorMunki™ Display, i1 Display Pro ou o Datacolor® 
Spyder.™

3. Clique em OK.

4. Selecione Arquivo e depois selecione Imprimir.
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5. Selecione a sua impressora profissional Epson na lista Impressora.

6. Sob Controle de Cores, selecione Gerenciamento de Cores do Photoshop.

7. Sob Perfil da Impressora, selecione um perfil para a sua impressora e o papel 
que irá usar. Se estiver imprimindo com perfis Epson Premium ICC, selecione 
o perfil que também corresponda à qualidade de impressão que deseja usar.

8. Para Propósito de Saída, selecione Colorimétrico Relativo.

Observação:

Se a sua imagem contém cores muito saturadas, selecione Perceptual. Isso reduz 
a saturação da cor para que as cores se encaixem na gama de cores da impressora.

9. Selecione a opção Compensação de Ponto Preto.

10. Clique no botão Configurações de Impressão.

Siga os passos na próxima seção para selecionar configurações de impressão para 
corresponder ao perfil e imprimir.
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Impressão da sua foto com gerenciamento de cores

1. Selecione as configurações de Origem e de Papel para o papel que usará 
para imprimir.

2. Selecione Qualidade como a configuração de Resolução.

Você verá uma janela como esta:

3. Se estiver usando um perfil Epson Premium ICC, selecione a configuração de 
Resolução para corresponder ao seu perfil.

4. Desative as opções Velocidade e Suavizar contornos, se elas estiverem 
disponíveis, e depois clique em OK para fechar a janela Qualidade.
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5. Selecione Personalizado como a configuração de Modo, depois selecione 
Desactivado (Sem Ajuste de Cor) no menu suspenso.

Observação:

Certifique-se de selecionar Desactivado (Sem Ajuste de Cor). Se não o fizer, 
o driver da impressora aplicará correções adicionais à imagem, produzindo 
resultados errados.

6. Clique em OK.
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7. Selecione a opção de Layout correta para a sua foto.

8. Clique em Imprimir para imprimir a sua foto.

Caso obtenha resultados inesperados, veja a seção “Resolução de problemas com o 
gerenciamento de cores” na página 36.

Impressão com Adobe Photoshop CS5

Observação:

Algumas telas nesta seção estão disponíveis somente em inglês.

Primeiro, configure o seu ambiente de gerenciamento de cores no Photoshop e 
designe um perfil para a sua imagem. Depois selecione as configurações de 
impressão e imprima.

Observação:

Designar um perfil para a sua imagem não a altera, apenas a interpretação dela pelo 
software e como ela aparece no monitor e no impresso mudam. Esta é a melhor 
maneira de aperfeiçoar o balanço de cores e contraste na sua imagem.
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Configuração do ambiente do Photoshop

1. Abra o Photoshop.

2. Selecione Edit (Editar) > Color Settings (Configurações de Cores).

3. Selecione North America Prepress 2 (Pré-impressão na América do 
Norte 2) no menu Settings (Definições) para designar Adobe RGB (1998) 
como o espaço de trabalho RGB e ativar mensagens de perfil.

4. Clique em OK.

Siga os passos na próxima sessão para abrir a foto que deseja imprimir e designar 
um perfil para ela.

Designar um perfil para a sua foto

1. Abra a foto que deseja imprimir.

2. Caso veja uma mensagem de incompatibilidade de perfil incorporado, 
selecione Use the embedded profile (instead of the working space) 
(Utilizar o perfil incorporado [em vez do área de trabalho]) e clique em OK.
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Caso veja uma mensagem de perfil faltando, selecione Assign working RGB 
(RGB ativo: Adobe RGB [1998]) e clique em OK. Quando a sua imagem 
aparecer, avalie o balanço de cores e o contraste conforme exibido no seu 
monitor. Se a aparência estiver errada, selecione Edit (Editar) > Assign 
Profile (Atribuir perfil).

Selecione um dos itens a seguir como a configuração de Profile (Perfil):

■ Um espaço de trabalho (ou perfil) RGB diferente, como sRGB 
IEC61966-2.1

■ Um perfil de câmera para a sua câmera digital

■ Um perfil de scanner para o seu scanner

Além disso, selecione a opção Preview (Visualizar) para que possa ver os 
efeitos da sua escolha de perfil na tela.

Dica:

Isso tem eficiência maior quando o monitor está calibrado usando um dispositivo 
de hardware como o X-Rite ColorMunki Display, i1 Display Pro ou Datacolor 
Spyder.

3. Clique em OK.

4. Selecione File (Arquivo) e depois selecione Print (Imprimir).
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5. Selecione a sua impressora profissional Epson na lista de impressoras, depois 
selecione Color Management (Gerenciamento de Cores).

6. Sob Color Handling (Controle de Cores), selecione Photoshop Manages 
Color (Gerenciamento de Cores do Photoshop).

7. Sob Printer Profile (Perfil da Impressora), selecione um perfil para a sua 
impressora e o papel que irá usar. Se estiver imprimindo com perfis Epson 
Premium ICC, selecione o perfil que também corresponda à qualidade de 
impressão que deseja usar.

8. Para Rendering Intent (Propósito de Saída), selecione Relative Colorimetric 
(Colorimétrico Relativo).

Observação:

Se a sua imagem contém cores muito saturadas, selecione Perceptual. Isso reduz 
a saturação da cor para que as cores se encaixem na gama de cores da impressora.

9. Selecione a opção Black Point Compensation (Compensação de Ponto 
Preto).

10. Clique no botão Print Settings (Configurações de Impressão).

Siga os passos na próxima seção para selecionar configurações de impressão para 
corresponder ao perfil e imprimir.
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Impressão da sua foto com gerenciamento de cores

1. Selecione as configurações de Origem e de Papel para o papel que usará 
para imprimir.

2. Selecione Qualidade como a configuração de Resolução.

Você verá uma janela como esta:

3. Se estiver usando um perfil Epson Premium ICC, selecione a configuração 
de Resolução para corresponder ao seu perfil.

4. Desative as opções Velocidade e Suavizar Contornos, se elas estiverem 
disponíveis, e depois clique em OK para fechar a janela Qualidade.
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5. Selecione Personalizado como a configuração de Modo, depois selecione 
Desactivado (Sem Ajuste de Cor) no menu suspenso.

Observação:

Certifique-se de selecionar Desactivado (Sem Ajuste de Cor). Se não o fizer, 
o driver da impressora aplicará correções adicionais à imagem, produzindo 
resultados errados.

6. Clique em OK.
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7. Selecione a orientação correta para a sua foto.

8. Clique em Print (Imprimir) para imprimir a sua foto.

Caso obtenha resultados inesperados, veja a seção “Resolução de problemas com o 
gerenciamento de cores” na página 36.
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Impressão com Adobe Photoshop Lightroom

Esta seção explica como configurar o ambiente de impressão em Lightroom.

Selecione as opções de gerenciamento de cores

1. Abra o Lightroom.

2. Selecione a foto que deseja imprimir.

3. Clique no botão Configurar página.

4. Certifique-se de que a sua impressora profissional Epson está selecionada.
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5. Selecione o Tamanho do seu papel, a Origem que usará para carregá-lo e a 
Orientação correta para a sua foto.

6. Clique em OK.

7. Navegue para baixo no painel Trabalho de impressão no Lightroom.

8. Sob Gerenciamento de Cores no painel Trabalho de impressão, selecione 
Outro como a configuração de Perfil.
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9. Na janela que aparece, selecione os perfis que deseja adicionar à lista de Perfil 
que corresponda à impressora e aos papéis que irá usar.

Se estiver imprimindo com perfis Epson Premium ICC, selecione os perfis 
que também correspondam à qualidade de impressão que deseja usar.

10. Clique em OK.
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11. Sob Perfil, selecione o perfil para o papel no qual irá imprimir. Se estiver 
imprimindo com perfis Epson Premium ICC, selecione o perfil que também 
corresponda à qualidade de impressão que deseja usar.

12. Para Objetivo, selecione Relativo.

Observação:

Se a sua imagem contém cores muito saturadas, selecione Perceptivo. Isso reduz 
a saturação da cor para que as cores se encaixem na gama de cores da impressora.

13. Clique no botão Imprimir um para imprimir a sua foto.

Siga os passos na próxima seção para selecionar configurações de impressão para 
corresponder ao perfil e imprimir.
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Impressão da sua foto com gerenciamento de cores

1. Certifique-se de que a sua impressora profissional Epson está selecionada, 
depois clique no botão Preferências ou Propriedades.

2. Selecione as configurações de Origem e de Papel para o papel que usará 
para imprimir.

3. Selecione Qualidade como a configuração de Resolução.

Você verá uma janela como esta:

4. Desative as opções Velocidade e Suavizar contornos, se elas estiverem 
disponíveis, e depois clique em OK para fechar a janela de Qualidade.
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5. Selecione Personalizado como a configuração de Modo, depois selecione 
Desactivado (Sem Ajuste de Cor) no menu suspenso.

Observação:

Certifique-se de selecionar Desactivado (Sem Ajuste de Cor). Se não o fizer, 
o driver da impressora aplicará correções adicionais à imagem, produzindo 
resultados errados.

6. Clique em OK para imprimir.

Caso obtenha resultados inesperados, veja a seção “Resolução de problemas com o 
gerenciamento de cores” na página 36.
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Mac OS X 10.8 e 10.7

Siga as instruções nestas seções:

■ “Impressão com Adobe Photoshop CC ou CS6” abaixo

■ “Impressão com Adobe Photoshop CS5” na página 26

■ “Impressão com Adobe Photoshop Lightroom” na página 31

Impressão com Adobe Photoshop CC ou CS6

Primeiro, configure o seu ambiente de gerenciamento de cores no Photoshop 
e designe um perfil para a sua imagem. Depois selecione as configurações de 
impressão e imprima.

Observação:

Designar um perfil para a sua imagem não a altera, apenas a interpretação dela pelo 
software e como ela aparece no monitor e no impresso mudam. Esta é a melhor 
maneira de aperfeiçoar o balanço de cores e contraste na sua imagem.

Configuração do ambiente do Photoshop

1. Abra o Photoshop.

2. Selecione Editar > Configurações de Cores.
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3. Selecione Pré-impressão na América do Norte 2 no menu Definições 
para designar Adobe RGB (1998) como o espaço de trabalho RGB e ativar 
mensagens de perfil.

4. Clique em OK.

Siga os passos na próxima sessão para abrir a foto que deseja imprimir e designar 
um perfil para ela.

Designar um perfil para a sua foto

1. Abra a foto que deseja imprimir.

2. Caso veja uma mensagem de incompatibilidade de perfil incorporado, 
selecione Utilizar o perfil incorporado (em vez do área de trabalho) 
e clique em OK.

Caso veja uma mensagem de perfil faltando, selecione RGB ativo: Adobe 
RGB (1998) e clique em OK. Quando a sua imagem aparecer, avalie o balanço 
de cores e o contraste conforme exibido no seu monitor. Se a aparência estiver 
errada, selecione Editar > Atribuir perfil.

Observação:

Caso veja uma caixa de diálogo sobre a aparências das camadas, clique em OK.

Selecione um dos itens a seguir como a configuração de Perfil:

■ Um espaço de trabalho (ou perfil) RGB diferente, como sRGB 
IEC61966-2.1

■ Um perfil de câmera para a sua câmera digital

■ Um perfil de scanner para o seu scanner

Além disso, selecione a opção Visualizar para que possa ver os efeitos da sua 
escolha de perfil na tela.

Dica:

Isso tem eficiência maior quando o monitor está calibrado usando um dispositivo 
de hardware como o X-Rite ColorMunki Display, i1 Display Pro ou Datacolor 
Spyder.

3. Clique em OK.
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4. Selecione Arquivo > Imprimir.

5. Selecione a sua impressora profissional Epson no menu suspenso de 
Impressora.

6. Sob Controle de Cores, selecione Gerenciamento de Cores do Photoshop.

7. Sob Perfil da Impressora, selecione um perfil para a sua impressora e o papel 
que irá usar. Se estiver imprimindo com perfis Epson Premium ICC, selecione 
o perfil que também corresponda à qualidade de impressão que deseja usar.

8. Para Propósito de Saída, selecione Colorimétrico Relativo.

Observação:

Se a sua imagem contém cores muito saturadas, selecione Perceptual. Isso reduz 
a saturação da cor para que as cores se encaixem na gama de cores da impressora.

9. Selecione a opção Compensação de Ponto Preto.

10. Clique no botão Configurações de Impressão.

Siga os passos na próxima seção para selecionar configurações de impressão para 
corresponder ao perfil e imprimir.



Impressão com Adobe Photoshop CC ou CS6 25

Impressão da sua foto com gerenciamento de cores

1. Selecione a sua impressora profissional Epson na lista de impressoras.

2. Clique em Mostrar Detalhes ou em d para expandir a janela de impressão, 
se necessário.

3. Selecione as configurações de tamanho e caminho do papel que correspondam 
ao papel no qual irá imprimir.

Dica:

Se for usar papel artístico, certifique-se de selecionar as configurações de caminho 
corretas ou as seleções de tipo de mídia ficarão indisponíveis.

4. Selecione Definições de Impressão no menu suspenso.

5. Selecione as configurações de tipo de papel para o papel que usará para 
imprimir.

Observação:

A opção Definições de Cor mostrará Desactivado (Sem Ajuste de Cor).

6. Se estiver usando um perfil Epson Premium ICC, configure a Resolução para 
corresponder ao seu perfil.
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7. Clique em Salvar.

8. Selecione a opção de Layout correta para a sua foto.

9. Clique em Imprimir para imprimir a sua foto.

Caso obtenha resultados inesperados, veja a seção “Resolução de problemas com o 
gerenciamento de cores” na página 36.

Impressão com Adobe Photoshop CS5

Observação:

Algumas telas nesta seção estão disponíveis somente em inglês.

Primeiro, configure o seu ambiente de gerenciamento de cores no Photoshop 
e designe um perfil para a sua imagem. Depois selecione as configurações de 
impressão e imprima.

Observação:

Designar um perfil para a sua imagem não a altera, apenas a interpretação dela pelo 
software e como ela aparece no monitor e no impresso mudam. Esta é a melhor 
maneira de aperfeiçoar o balanço de cores e contraste na sua imagem.
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Configuração do ambiente do Photoshop

1. Abra o Photoshop.

2. Selecione Edit (Editar) > Color Settings (Configurações de Cores).

3. Selecione North America Prepress 2 (Pré-impressão na América do 
Norte 2) no menu Settings (Definições) para designar Adobe RGB (1998) 
como o espaço de trabalho RGB e ativar mensagens de perfil.

4. Clique em OK.

Siga os passos na próxima sessão para abrir a foto que deseja imprimir e designar 
um perfil para ela.

Designar um perfil para a sua foto

1. Abra a foto que deseja imprimir.

2. Caso veja uma mensagem de incompatibilidade de perfil incorporado, 
selecione Use the embedded profile (Utilizar o perfil incorporado 
[em vez do área de trabalho]) e clique em OK.

Caso veja uma mensagem de perfil faltando, selecione Assign working RGB 
(RGB ativo: Adobe RGB [1998]) e clique em OK. Quando a sua imagem 
aparecer, avalie o balanço de cores e o contraste conforme exib/ido no seu 
monitor. Se a aparência estiver errada, selecione Edit (Editar) > Assign 
Profile (Atribuir perfil).
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Selecione um dos itens a seguir como a configuração de Profile (Perfil):

■ Um espaço de trabalho (ou perfil) RGB diferente, como sRGB 
IEC61966-2.1

■ Um perfil de câmera para a sua câmera digital

■ Um perfil de scanner para o seu scanner

Além disso, selecione a opção Preview (Visualizar) para que possa ver os 
efeitos da sua escolha de perfil na tela.

Dica:

Isso tem eficiência maior quando o monitor está calibrado usando um dispositivo 
de hardware como o X-Rite ColorMunki Display, i1 Display Pro ou Datacolor 
Spyder.

3. Clique em OK.

4. Selecione File (Arquivo) > Print (Imprimir).

5. Selecione a sua impressora profissional Epson no menu suspenso de Printer 
(Impressora).

6. Sob Color Management (Gerenciamento de Cores), selecione Document 
(Documento).
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7. Sob Color Handling (Controle de Cores), selecione Photoshop Manages 
Colors (Gerenciamento de Cores do Photoshop).

8. Sob Printer Profile (Perfil da Impressora), selecione um perfil para a sua 
impressora e o papel que irá usar. Se estiver imprimindo com perfis Epson 
Premium ICC, selecione o perfil que também corresponda à qualidade de 
impressão que deseja usar.

9. Para Rendering Intent (Propósito de Saída), selecione Relative Colorimetric 
(Colorimétrico Relativo).

Observação:

Se a sua imagem contém cores muito saturadas, selecione Perceptual. Isso reduz 
a saturação da cor para que as cores se encaixem na gama de cores da impressora.

10. Selecione a opção Black Point Compensation (Compensação de Ponto 
Preto).

11. Clique no botão Print Settings (Configurações de Impressão).

Siga os passos na próxima seção para selecionar configurações de impressão para 
corresponder ao perfil e imprimir.

Impressão da sua foto com gerenciamento de cores

1. Selecione a sua impressora profissional Epson na lista de impressoras.

2. Clique em Mostrar detalhes ou em d para expandir a janela de impressão, 
se necessário.

3. Selecione as configurações de tamanho e caminho do papel que correspondam 
ao papel no qual irá imprimir.

Dica:

Se for usar papel artístico, certifique-se de selecionar as configurações de caminho 
corretas ou as seleções de tipo de mídia ficarão indisponíveis.

4. Selecione Definições de Impressão no menu suspenso.

5. Selecione as configurações de tipo de papel para o papel que usará para 
imprimir.
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Observação:

A opção Definições de Cor mostrará Desactivado (Sem Ajuste de Cor).

6. Se estiver usando um perfil Epson Premium ICC, configure a Resolução para 
corresponder ao seu perfil.

7. Clique em Salvar.
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8. Selecione a orientação correta para a sua foto.

9. Clique em Print (Imprimir) para imprimir a sua foto.

Caso obtenha resultados inesperados, veja a seção “Resolução de problemas com o 
gerenciamento de cores” na página 36.

Impressão com Adobe Photoshop Lightroom

Esta seção explica como configurar o ambiente de impressão em Lightroom.

Selecione as opções de gerenciamento de cores

1. Abra o Lightroom.

2. Selecione a foto que deseja imprimir.
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3. Clique no botão Configurar página.

4. Selecione a sua impressora profissional Epson no menu suspenso de 
Impressora.

5. Selecione as configurações de tamanho e caminho do papel que correspondam 
ao papel no qual irá imprimir.

Dica:

Se for usar papel artístico, certifique-se de selecionar as configurações de caminho 
corretas ou as seleções de tipo de mídia ficarão indisponíveis.

6. Selecione a Orientação correta para a sua foto.
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7. Clique em OK.

8. Navegue para baixo no painel Trabalho de impressão no Lightroom.

9. Sob Gerenciamento de Cores no painel Trabalho de impressão, selecione 
Outro como a configuração de Perfil.

10. Na janela que aparece, selecione os perfis que deseja adicionar à lista de Perfil 
que corresponda à impressora e aos papéis que irá usar.
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Se estiver imprimindo com perfis Epson Premium ICC, selecione os perfis 
que também correspondam à qualidade de impressão que deseja usar.

11. Clique em OK.

12. Sob Perfil, selecione o perfil para o papel no qual irá imprimir. Se estiver 
imprimindo com perfis Epson Premium ICC, selecione o perfil que também 
corresponda à qualidade de impressão que deseja usar.

13. Para Objetivo, selecione Relativo.

Observação:

Se a sua imagem contém cores muito saturadas, selecione Perceptivo. Isso reduz 
a saturação da cor para que as cores se encaixem na gama de cores da impressora.

14. Clique no botão Imprimir um.

Siga os passos na próxima seção para selecionar configurações de impressão para 
corresponder ao perfil e imprimir.

Impressão da sua foto com gerenciamento de cores

1. Selecione a sua impressora profissional Epson na lista de impressoras.

2. Clique em Mostrar detalhes ou em d para expandir a janela de impressão, 
se necessário.
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3. Selecione Definições de Impressão no menu suspenso.

4. Selecione as configurações de tipo de papel para o papel que usará para 
imprimir.

Observação:

A opção Definições de Cor mostrará Desactivado (Sem Ajuste de Cor).

5. Se estiver usando um perfil Epson Premium ICC, configure a Resolução para 
corresponder ao seu perfil.

6. Clique em Salvar e depois clique em Imprimir um para imprimir a sua foto.

Caso obtenha resultados inesperados, veja a seção “Resolução de problemas com o 
gerenciamento de cores” na página 36.
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Resolução de problemas com o 
gerenciamento de cores

Se você selecionou a combinação errada das configurações de perfil de origem, 
perfil da impressora e gerenciamento de cores, você obterá resultados inesperados. 
Tente estas soluções:

■ Se a imagem impressa for mais escura do que o esperado, você pode 
ter desativado o gerenciamento de cores no aplicativo e no driver da 
impressora Epson.

Em Photoshop, retorne às instruções de impressão para Windows ou 
Mac OS X 10.8 e 10.7. Certifique-se de que a opção de Documento 
não está configurada para Untagged RGB. Certifique-se também de que 
selecionou o perfil correto para a sua impressora no menu Perfil.

Em Lightroom, certifique-se de que selecionou o perfil para o papel no qual 
irá imprimir como a configuração de Perfil. Se estiver imprimindo com perfis 
Epson Premium ICC, selecione o perfil que também corresponda à qualidade 
de impressão que selecionou.

■ Se a imagem impressa for mais clara do que o esperado, você pode ter ativado 
o gerenciamento de cores no Photoshop e no driver da impressora Epson.

Certifique-se de que o Modo Desactivado (Sem Ajuste de Cor) está 
selecionado em Windows ou em Mac OS X 10.8 e 10.7 para desativar o 
gerenciamento de cores no driver da sua impressora Epson.
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