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Perfil de Cor 

As impressoras Epson são compatíveis com uma 

grande diversidade de mídias do mercado. 

Por isso disponibilizamos vários de perfis ICC 

para nossos clientes.  O principal objetivo do uso 

do perfil ICC é a reprodução fiel das cores em uma 

impressão. Porém existem muitas vantagens, como: 

economia de tinta no processo de impressão, melhora

 do ganho de ponto na impressão, criação de um 

padrão de cores que pode ser utilizados diversas 

vezes, entre outros.





Instalação do perfil de cor 
01º Passo: Descompacte o arquivo, copie o perfilde cores;

02º Passo: Vá em Meu Computador / Unidade C: / Windows /

                  Systema 32 / Spool / drivers / Color/ Cole o arqui 

                  de perfil de cores.

03º Passo: Após colar o perfil, vá em Painel de Controle / 

                  Dispositivos e Impressoras.

04º Passo: Clique com o botão direito do mouse sobre sua impressora

                  desejada, e escolha a opção Propriedade da Impressora.

                  

 

05 Passo: Ao abrir na aba Gerenciamento de Cores e depois no 

                 botão de gerenciamento de cores.

 



06º Passo: No campo Dispositivo selecione a sua impressora. Marque 

                  a caixa Usar Minhas Configurações e em Seleção do Perfil

                  selecione Manual. Clique em adicionar.

 

07 Passo: Escolha o Perfil e clique em OK.

 



08º Passo: Clique no perfil e definir como Perfil Padrão e clique

                  em fechar

 

09 Passo: Volte na página de Dispositivo e Impressora clique com 

                 botão direito do mouse e em seguida clique em 

                 Preferências de Impressão.



10º Passo: Na opção Qualidade de Impressão escolha  Mais 

                  Configurações, coloque a qualidade no 

                  máximo e clique OK

 

11 Passo: Na guia Mais Opções, no campo Correção de Cores

                 escolha Personalizado, depois clique em Avançado

                 escolha o campo Sem Ajuste de Cor e clique en OK.



12º Passo: Clique em Adicionar/Remover Pré Ajustes

 

13 Passo: Na caixa Nome Digite Sublimação, escolha um ícone

                 clique em Salvar Fechar



14º Passo: Irá aparecer o Pré-ajuste Sublimação, assim sempre

                  que você for imprimir uma sublimação deve escolher

                  essa opção. Para sair da página clique em OK

 

15º Passo: Abra o Corel Draw e na tela de impressão selecione sua

                  Impressora e clique na guia cor



16º Passo: Escolha as opções como mostra a figura abaixo e

                  Clique em aplicar

 

17º Passo: Agora na guia Geral Preferências a na guia Principal 

                  selecione a Predefinições Sublimação e OK.

Agora já esta tudo ajustado para você ter a mais fiel cores 
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