XEROX® iGEN® 5 PRESS

Vigtigt: Gå ikke glip af
de nye CMYK+ muligheder.

S K A B I ØJ N E FA L D E N D E
O G S U V E R Æ N E D I G I TA L E
PRINTFORBEDRINGER

LEVÉR FØRSTEKL ASSES
K VA L I T E T:

38

%

Ifølge en nylig undersøgelse
forventer kunder at betale op
til 38% mere for fluorescerende
digitale printforbedringer end
de gør for 4-farvede jobs.1

1 Keypoint Intelligence / InfoTrends Beyond CMYK 2016

Med muligheden for at køre Xerox®
fluorescerende gul toner i den 5. printstation
åbner din Xerox® iGen® 5 Press
op for en helt ny verden af muligheder.

Toner lyser i UV-lys!

Toneren printer med en unik, meget
livlig farvetone, der kræver opmærksomhed.
Bogomslag springer frem fra hylden.
Plakater og indendørs skiltning bliver mere
iøjnefaldende. Direct mails bliver mere synlig.
Den specielt producerede toner fluorescerer
også - eller gløder - under UV-lys,
og fremhæver print med en række nye
innovative muligheder.

Kræv større opmærksomhed med
fluorescerende gul toner.
Når du har brug for at øge værdien af dine digitale print job, klarer iGen® 5 alle opgaver.
Designere kan oprette filer til at køre fluorescerende gul over eller ved siden af CMYK,
forstærke sidens indhold og fremhæve vigtige meddelelser, så de er mere synlige.

Spot og Flood effekter

Foto- og farveforbedringer

Vandmærker

FA R V E G L Ø D O G N U A N C E , D U K U N FÅ R
M E D X E ROX®
Med denne innovative toner kan du skabe noget ud over
deneon- og fluorescerende gulfarvede tonere der allerede
findes på markedet i dag.
Vi hentede vores inspiration fra de optiske gule tennisbolde.
Denne fantastiske farve blev først designet til at tiltrække og
holde opmærksomheden, da tennis blev udsendt på farve-tv for
første gang, og har traditionelt været udfordrende at gengive
på tryk - indtil nu.

SIG JA T IL FLERE JOBS
Tilføjelsen af fluorescerende gul toner i den 5. printstation udvider iGen® 5 produktionsmaskinens alsidighed og giver dig mulighed
for at tilbyde kunderne et markant udvalg af specialeffekter med betydelig effekt. Udskift fluorescerende gul toner med hvid, klar eller
en anden tilføjelsesfarve for at producere nye jobs med høj værdi. Når du kører job, der ikke kræver specialeffekter, kan operatører blot
køre i 4-farvet tilstand. Xerox® workflow-software hjælper med at koordinere jobbatching baseret på hvilken toner der er sat i den 5.
printstation, og sørger for, at arbejdsgangen optimeres.

Find flere oplysninger på https://www.xerox.com/da-dk/digital-printing/
digitale-trykmaskiner/xerox-igen5
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