XEROX® iGEN® 5 PRESS

Varning! Missa inte kommande
CMYK+-möjligheter.

38

F Ö R B ÄT T R A D I G I TA LT R YC K
M E D I Ö G O N FA L L A N D E E F F E K T E R

BEGÄR LITE EXTR A:

%

Enligt en aktuell undersökning
räknar tryckerikunder med att
betala upp till 38 % mer för
fluorescerande digitaltryck
än för vanliga fyrfärgsjobb.1

1 Keypoint Intelligence/InfoTrends, ”Beyond CMYK 2016”

När du kan köra Xerox® Fluorescerande
gul EA-toner i den 5:etonerstationen öppnar
Xerox® iGen® 5 Press dörren till en helt ny
värld av möjligheter.
Tonern skrivs ut i en unik nyans med
hög synlighet som drar blickarna till
sig. Bokomslag som sticker ut på hyllan.
Affischer och inomhusskyltar som pockar
på uppmärksamhet. Bubblande direktreklam.

Färg som lyser i UV-ljus!

Den specialkonstruerade tonern är även
fluorescerande – det vill säga självlysande –
i UV-ljus, för närmast magiska tryck som
banar väg för en rad nya möjligheter till
engagemang.

Imponera och engagera med
fluorescerande gul EA-toner.
När du behöver höja värdet på dina digitaltryckjobb är det iGen® 5 som levererar.
Grafiker kan skapa filer som kör fluorescerande gul EA-toner över eller bredvid CMYK
för att förstärka sidans innehåll eller få viktiga budskap att sticka ut – med besked.

Punkt- och flödeseffekter

Bild- och färgförbättring

Vattenmärken

S T R Å L G L A N S D U B A R A H I T TA R H O S X E R O X ®
Vi har utvecklat den här innovativa tonern för att gå steget
längre än de neonfärgade och gulfluorescerande toner och
färger som finns på marknaden idag.
Vi hämtade inspiration från tennisbollens optiskt gula färg.
Den här uppseendeväckande färgen skapades ursprungligen
för att fånga och behålla blickarna när tennismatcher först
började visas på färg-tv, och den har traditionellt sett varit
svår att återge i tryck – tills nu.

TACKA JA TILL FLER JOBB
Genom att tillföra Fluorescerande gul EA-toner i den 5:e tonerstationen utökar du tillämpningsbredden hos iGen® 5 Press och får möjlighet
att låta kunderna välja bland iögonfallande specialeffekter med dramatiskt resultat. Byt ut fluorescerande gul EA-toner mot vit, transparent
eller ett visst färgomfång – så väntar en helt ny kö av värdefulla tryckjobb runt hörnet. När ni kör jobb som inte kräver specialeffekter kan
operatören bara välja det vanliga fyrfärgsläget. Xerox® arbetsflödesprogram hjälper dig att samordna jobbomgångarna utifrån vilken toner
som har fyllts på i den 5:e tonerstationen, så att du enkelt optimerar arbetsgången.

För mer information, gå in på https://www.xerox.com/sv-se/digital-printing/
digitala-tryckpressar/xerox-igen5
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