
  
 
M, X + XL Fotoprints  
 
De printer is een Epson Stylus Pro 9890, een nieuw model grootformaat printer.  
Deze is ontwikkeld om hoogwaardige waarheidsgetrouwe prints te maken op hoge 
snelheid. De 8 kleuren UltraChrome K3 inkten met Vivid Magenta technologie (en de 
toevoeging van Matte Black) biedt een zeer hoge kleurechtheid, alle apparatuur is 
gecalibreert. Met een combinatie van acht pigmentinkten en hoogwaardige 
papiersoorten plus de Epson Micro Piezo TFP printtechniek* is het mogelijk een 
stabiel en zeer genuanceerd beeld te maken. 
 
Prijzen inkjetprints op: Epson Premium Luster photopaper 260 gram 
(zijdemat). 
De maximale print(rol)breedte is 111 cm, voor een éénvoudige berekeningswijze 
wordt steeds uitgegaan van het gebruik van deze maximale breedte. 
Bij meerdere foto's wordt getracht deze met zo weinig mogelijk verlies van print -
oppervlak op het vel te plaatsen. 
De prijs is € 0.55 per cm, ex 19% BTW. 
Bijvoorbeeld: 
111 x 50 cm. = € 27.50 ( is het minimum, er wordt geprint vanaf 50 cm.) 
111 x 75 cm. = € 41.85 
111 x 100 cm.  = € 55,- 
111 x 125 cm. = € 68,75 
111 x 150 cm. = € 82,- 
111 x 200 cm. = € 110,- 
etc. 

Prijzen inkjetprints op: Hahnemühle photorag 188 gram 
Toeslag 30% 
Bijvoorbeeld: 
111 x 100 cm. = €55,- + 30% = € 16.55 = € 71.55 
 
Andere papiersoorten zijn evt. mogelijk op aanvraag. 

Aanlevering bestanden: 
-Uitsluitend: jpg, tif of psd bestanden in Adobe RGB colorspace, minimaal 200 dpi. in 
het te printen formaat.  
-De aangeleverde bestanden worden ongecorrigeerd door mij verwerkt. Wanneer 
noodzakelijk zijn éénvoudige correcties mogelijk. Vanaf 100 cm. wordt er 
desgewenst éénmaal een gratis proefstrook geprint, onder dit formaat kost een 
proefstrookje € 5,- extra. 
-Aanlevering via de gebruikelijke media of via: www. wetransfer. com  

contact en info : W.Bosch, 
mailto:wi.bo@home.nl of tel :  06 18811533– 

 



*Voor deze print techniek wordt, conform een rapport van het Wilhelm Research Institute(WRI), een 
kleurechtheid van minimaal 31 jaar en achter glas zelfs meer dan 60 jaar gegarandeerd. Naast 
afdrukken met een enorm kleurbereik en zeer vloeiende overgangen, zijn ook prints met monochrome 
ofwel grijstinten mogelijk . Afhankelijk van het medium wordt er gebruik gemaakt van Photoblack of van 
Matte Black, een inktsoort die een zeer mat eindresultaat oplevert. De combinatie van zwarte inkten 
zorgt voor bronsvrije foto afdrukken met een egaal oppervlak zowel in de donkere als in de lichte delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


