
Cuidado: Não pode perder as 
oportunidades de CMYK+ à frente.

CRIAR APRIMORAMENTOS 
DE  IMPRESSÃO DIGITAL 
SURPREENDENTES

Com a opção de executar o toner Amarelo 
fluorescente Xerox® na 5a estação de 
impressão, a sua Impressora Xerox® iGen® 
5 pode abrir um mundo repleto de novas 
possibilidades. 

O toner é impresso com uma matiz exclusiva 
de alta visibilidade que chama a atenção. 
Sobrecapas de livros se destacam na estante. 
Pôsteres e sinalizações internas chamam 
a atenção. Malas diretas resplandecem. 

O toner especialmente formulado também 
fica fluorescente — ou brilha — sob luz 
UV, tornando a impressão atraente com 
um conjunto de novas oportunidades 
de envolvimento.  
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APROVEITE  A  VANTAGEM: 

De acordo com uma pesquisa 
recente, os compradores de 
impressão esperam pagar até 
38% a mais por aprimoramentos 
da impressão digital fluorescente 
do que pagavam por trabalhos 
em 4 cores.1

38%

O toner brilha sob luz UV!



Atrair e envolver com  
toner Amarelo fluorescente.
Quando você precisa agregar valor aos seus trabalhos de impressão digital, a iGen® 5 realiza. 
Os desenhistas podem criar arquivos para executar Amarelo fluorescente sobre ou próximo 
de CMYK, amplificando o conteúdo da página e destacando as mensagens essenciais — 
de modo intenso e altivo.
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Para obter mais informações, visite https://www.xerox.com/pt-br/digital-printing/
impressoras-digitais/xerox-igen5

DIZER SIM PARA MAIS  TRABALHOS 

A adição do toner Amarelo fluorescente na 5a estação de impressão expande a versatilidade da Impressora iGen® 5 e permite que você 
ofereça aos clientes uma seleção diferenciada de efeitos especiais que causarão um grande impacto. Troque o toner Amarelo fluorescente 
para Branco, Transparente ou uma extensa gama de cores e organize uma nova série completa de trabalhos de alto valor. Quando você 
estiver executando trabalhos que não requerem efeitos especiais, os operadores poderão simplesmente executar no modo de 4 cores. 
O software de fluxo de trabalho Xerox® ajuda a coordenar lotes de trabalhos com base no toner que será colocado na 5a estação  
de impressão, garantindo a otimização do fluxo de trabalho.

UM BRILHO QUE VOCÊ SÓ CONSEGUIRÁ 
COM A XEROX ® 

Nós inovamos esse toner para ir além dos toners de cor amarelo 
neon e fluorescente e de toners disponíveis no mercado atualmente. 

Nossa inspiração veio do Amarelo óptico das bolas de tênis. 
Desenvolvidas para chamar a atenção quando pela primeira  
o tênis foi transmitido pela televisão em cores, tradicionalmente 
era um desafio reproduzir essa cor na impressão — até agora. 
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