
Als je met speciale afwerkeffecten 
werkt,  is  het verschi l  duidel i jk .
Xerox® iGen® 5 pers

 Optioneel 5e printstation

MEER MOGELIJKHEDEN –  
EN NOG MEER WAARDE. 

De Xerox® iGen® 5 heeft een reputatie 
opgebouwd voor het leveren van kwalitatief 
hoogwaardige digitale opdrachten – en met de 
optie van Xerox® transparante toner in het 5e 
printstation, kunt u uw printmogelijkheden naar 
een hoger niveau tillen. Met de iGen® 5 kunt u 
transparante toner gebruiken om een speciaal 
afwerkeffect te creëren voor zowel statische als 
variabele elementen. Moet een afbeelding eruit 
springen, een koptekst extra worden benadrukt 
of is een watermerk gewenst? Geen probleem! 
Met de iGen® 5 + transparante toner is dit 
eenvoudig – en kunt u keer op keer rekenen  
op ongekend indrukwekkende resultaten.

Afnemers van drukwerk 
gaven aan bereid te zijn om 
24% tot 89% meer te 
betalen voor digitale 
printverbetering dan voor 
CMYK.1

1 Keypoint Intelligence / InfoTrends Beyond CMYK 2016



EFFECTEN DIE ZO WAARDEVOL ZIJN,  VERKOPEN ZICHZELF.

Het is glashelder wat transparante toner voor u kan betekenen

Kijk eens naar een paar printvoorbeelden. Dan is de waarde van transparante toner 
ongelofelijk… helder. De visuele diversiteit en artistieke effecten bieden een fantastische 
(en eenvoudige) manier voor uw klanten om belangrijke inhoud te benadrukken en een 
oogstrelende en blijvende indruk te maken.

ZEG JA TEGEN MEER OPDRACHTEN.

Meer mogelijkheden = meer klanten

De toevoeging van transparante toner in 
het 5e printstation maakt de iGen® nog 
veelzijdiger en zorgt dat u uw klanten een 
onderscheidende reeks afwerkingsopties kunt 
bieden die gegarandeerd indruk maken.

Bij het verwerken van opdrachten waarbij geen 
speciale afwerkeffecten nodig zijn, kunnen 
operators simpelweg in 4-kleurenmodus 
werken of de transparante toner vervangen 
door oranje, blauw of wit - om een nieuwe 
ronde hoogwaardige opdrachten af te leveren. 
Xerox® workflow software ondersteunt bij het 
coördineren van job batching op basis van de 
toner die zich in het 5e printstation bevindt, 
voor een optimale workflow, dienst na dienst. 

A   Accentueer afbeeldingen om ze aantrekkelijker te maken

B   Benadruk kopjes of variabele tekst

C   Verbeter foto's, logo's of variabele beelden

D   Simuleer parelmoer- of metaaltinten

E   Breng watermerken aan voor meer veiligheid

Xerox® iGen® 5 + Xerox® transparante 
toner: Het ultieme team krachtpatsers 
De iGen® 5 staat erom bekend dat hij de waarde van digitale printopdrachten kan verhogen.  
Als u deze opmerkelijke kwaliteit en ongeëvenaarde productiviteit combineert met wat er allemaal 
met transparante toner mogelijk is, hebt u de ideale pers voor winstgevend digitaal afdrukken.
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Oditate arum reria delitatem nonsequi dolores 
utecaectius moloreptati dolupta turerec eatus, sum 
dolum ium rectus qui de incte conseque conse-
quia estotatia desequi asimus sumet aceperum 
fugiasi nihicim oditius aut as nam exceprorum 
ni officipsus unt asimaio. Ihicaeri re pe qui nem 
andi ommodiorunt, qui ilit dempero omnis abo. 
Et volendant aut et explatur, quias plicipsa intum 
ad quidessinvel isi utatis simi, te nobitio rporum 
utem remoluptate nistest, omnis veliquo beatend 
itatiam suscius sim is et que voluptas ma sunt 
offic te veleniment aut ut laciam ium aut dolent.
Vel in nobist, conem et eium que nosandus el maio 
quiam remoluptate et estrum ut ratemporere.

BEAUTIFUL™
Kleuren uit Parijs
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