
Dikkat :  Önünüzdek i  CMYK+ 
f ı r sat la r ın ı  kaç ı rmayın .

GÖZ ALICI DIJITAL BASKI 
IYILEŞTIRMELERI YARATIN

Xerox® Floresan Sarı Kuru Mürekkebi 5. baskı 
istasyonunda kullanma seçeneği ile Xerox® 
iGen® 5 Baskı Makinesi tümüyle yeni bir 
olasılıklar dünyasının kapısını açabilir. 

Mürekkep, dikkatleri çeken, eşsiz, görünürlüğü 
yüksek bir ton ile bakı üretiyor. Kitap kılıfları 
raflardan atlıyor. Posterler ve iç mekan tabela 
uygulamaları dikkat çekiyor. Doğrudan 
postalar fıkır fıkır. 

Özel formüle edilmiş mürekkep ayrıca UV ışık 
altında parlayarak baskıyı yeni iş bağlantısı 
fırsatları ile canlandırıyor.  

1 Keypoint Intelligence / InfoTrends Beyond CMYK 2016

X E R O X ®  i G E N ®  5  B A S K I  M A K I N E S I

BIR  PREMIUM TALIMATI 
VERIN: 

Yakın zamanda yapılan bir ankete 
göre baskı alıcıları 4-renkli işler 
için yaptıkları floresan dijital baskı 
iyileştirmeleri için %38 daha 
fazla ödemeyi bekliyor.1

%38
Mürekkepler UV  
ışığında parlıyor!



Floresan Sarı Kuru Mürekkep ile işinizi 
canlandırın ve iş bağlantıları yapın.
Dijital baskı işlerinizin değerini yükseltmeniz gerektiğinde iGen® 5 talebinizi yerine getirir. 
Tasarımcılar CMYK üzerinde ya da ötesinde Floresan Sarı çalıştıracak dosyalar oluşturabilir, 
sayfa içeriğini iyileştirebilir ve kritik mesajları öne çıkarabilir.
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Daha fazla bilgi için ziyaret edin: https://www.xerox.com/tr-tr/digital-printing/
dijital-baski-sistemleri/xerox-igen5

DAHA FAZLA IŞ  IÇIN EVET DIYIN 

5. baskı istasyonuna Floresan Sarı Kuru Mürekkep eklentisiyle iGen® 5 Baskı Makinesinin çok yönlülüğü artıyor ve müşterilere, büyük bir etki 
yaratabilecekleri ayırt edici bir özel efektler seçkisi sunmanızı sağlıyor. Floresan Sarı Kuru Mürekkebi Beyaz, Şeffaf ya da bir gam genişletme 
rengi ile değiştirin ve yeni ve yüksek değerli işleri sıraya dizin. Özel efektler gerektirmeyen işleri çalıştırırken, operatörler 4 renkli modda 
çalışabilir. Xerox® iş akışı yazılımı, toplu işleri, 5. baskı istasyonuna hangi mürekkebin yüklendiğinde bağlı olarak koordine edilmesine 
yardımcı olur ve iş akışının optimize edilmesini sağlar.

YALNIZCA XEROX®'TAN ELDE EDEBILECEĞINIZ BIR PARLAKLIK 

Bu mürekkebi, bugün piyasada yer alan neon ve floresan sarı renkli 
tonerlerin ve mürekkeplerin ötesine geçmek için geliştirdik. 

İlhamımızı Görsel Sarı tenis toplarından aldık. Renkli televizyonda 
ilk tenis maçı yayınlandığında gözlerin yakalaması için tasarlanan 
bu göz alıcı rengin baskıda üretilmesi şimdiye kadar zor olmuştur. 
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