
 זהירות: אל תחמיץ 
.CMYK+  הזדמנויות של

צור שיפורים מרהיבים בהדפסה דיגיטלית

בעזרת האפשרות להפעיל טונר צהוב פלואורסצנטי 
של  ®Xerox בתחנת ההדפסה החמישית, המדפסת 

מדגם Xerox® iGen® 5 יכולה לפתוח עולם חדש 
של הזדמנויות. 

הדיו מדפיס עם גוון ייחודי, בעל נראות גבוהה 
שדורש תשומת לב. עטיפות ספרים למניעת אבק 
שבולטות במדף. כרזות ושילוט בפנים שמושכים 

תשומת לב. דיוור ישיר תוסס. 

בנוסף, הדיו שפותח במיוחד מאיר, או זוהר, 
באור אולטרה-סגול, הדפסה מחשמלת עם מגוון 

הזדמנויות חדשות ליצירת מעורבות.  
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XEROX® iGEN® 5 מדפסת מדגם

שמור על יוקרתיות: 

לפי סקר שבוצע לאחרונה, אנשים 
שרוכשים שירותי דפוס מצפים 

לשלום עד ל-38% יותר על שיפורים 
פלואורסצנטיים בהדפסה דיגיטלית 
מאשר על עבודות בארבעה צבעים.1

38%

דיו זוהר באור אולטרה-סגול!



 גרום להתלהבות וצור מעורבות בעזרת 
טונר צהוב פלואורסצנטי.

כשאתה צריך להעלות את הערך בעבודות ההדפסה הדיגיטליות שלך, מדפסת iGen® 5 מספקת 
את הסחורה. מעצבים יכולים ליצור קבצים עם צהוב פלואורסצנטי מעל CMYK או לידו ובכך 

לשפר את תוכן הדף ולגרום למסרים חשובים לבלוט היטב ובבירור.
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אמור ‘כן’ לעבודות נוספות 

התוספת של טונר צהוב פלואורסצנטי בתחנת ההדפסה החמישית  מרחיבה את הרב-תכליתיות של המדפסת מדגם iGen® 5 ומאפשרת לך להציע ללקוחות 
בחירה ייחודית של אפקטים מיוחדים שיעשו רושם גדול. תוכל להחליף את הטונר הצהוב פלואורסצנטי בלבן, בשקוף או בטווח צבעים נרחב והכנס לתור 

עבודות חדשות וחשובות. בעת הדפסת עבודות שאינן דורשות אפקטים מיוחדים, המפעילים יכולים להדפיס במצב ארבעה צבעים. תוכנת זרימות עבודה של 
 ®Xerox עוזרת לתאם ביצוע פעולות אצווה לעבודות בהתאם לסוג הדיו שנטען לתחנת העבודה החמישיתובכך עוזרת לוודא שזרימת העבודה תהיה ממוטבת.

 XEROX®  -בוהק שתקבל רק מ

המצאנו את הדיו הזה כדי להתקדם מעבר לטונרים בצבעי צהוב פלואורסצנטי 
וניאון ולסוגי דיו אחרים שזמינים בשוק כיום. 

שאבנו את ההשראה שלנו מהצבע הצהוב-ירוק של כדורי טניס. קשה היה 
לשחזר להדפסה את הצבע המרהיב הזה, שנועד ללכוד את המבט כאשר 

משחקי טניס שודרו לראשונה בטלוויזיה צבעונית, עד היום. 

סימני מים שיפורי צבע ותמונות אפקטי ספוט או זרם
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