
Atenção:  Não pode perder  novas 
oportunidade com o CMYK.

CRIE PORMENORES EM IMPRESSÃO 
DIGITAL QUE CAPTAM O OLHAR

Com a opção da Tinta Seca Amarela 
Fluorescente Xerox® na 5a estação 
de impressão, a sua impressora Xerox® 
iGen® 5 abre-lhe um mundo totalmente 
novo de possibilidades. 

Esta tinta é impressa com uma exclusiva 
tonalidade de elevada visibilidade que capta 
a atenção. As capas dos livros parecem 
saltar da prateleira. Os posters e sinalização 
de interior orientam a atenção. O correio 
directo fala alto. 

A tinta com fórmula especial também 
fluoresce — ou brilha — sob a luz UV, 
eletrificando a impressão com uma variedade 
de novas oportunidades envolventes.  
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DOMINE O  POTENCIAL : 

De acordo com um inquérito 
recente, os clientes de impressão 
aceitam pagar até 38% mais 
pela adição de impressão digital 
fluorescente do que pagam por 
trabalhos apenas com 4 cores.1

38%

A tinta brilha sob luz UV!



Eletrifique e envolva com 
Tinta Seca Amarela Fluorescente.
Quando precisa elevar o valor dos seus trabalhos de impressão digital, a iGen® 5 cumpre. 
Os designers conseguem criar ficheiros para usar o Amarelo Fluorescente sobre ou perto 
do CMYK, ampliando o conteúdo da página e fazendo com que as mensagens principais 
se destaquem em alto e bom som.
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Para obter mais informações, visite https://www.xerox.com/pt-pt/digital-printing/
impressoras-digitais/xerox-igen5

DIGA SIM A  MAIS  TRABALHOS 

A adição da Tinta Seca Amarela Fluorescente na  5a estação de impressão, aumenta a versatilidade da Impressora iGen® 5 e permite-
lhe oferecer aos clientes uma seleção distinta de efeitos especiais que irão criar um grande impacto. Troque a Tinta Seca Amarela 
Fluorescente por Branco, Transparente, ou por uma outra gama de cores e crie uma categoria totalmente nova de trabalhos de elevado 
valor. Ao criar trabalhos que não precisam de efeitos especiais, os operadores podem trabalhar simplesmente no modo de 4 cores.  
O software de workflow Xerox® ajuda a coordenar os trabalhos tendo como base a tinta que está colocada na 5a estação 
de impressão, assegurando que o fluxo de trabalho é otimizado.
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UM BRILHO QUE APENAS IRÁ CONSEGUIR 
COM A XEROX ® 

Inovamos nesta tinta para ir além dos toners e tintas néon 
e amarelo fluorescente disponíveis atualmente no mercado. 

Fomos inspirar-nos ao Amarelo Ótico das bolas de ténis. Criado 
para captar e reter o olhar quando o ténis começou a ser 
transmitido em televisões a cores, esta cor fantástica tem sido 
tradicionalmente um desafio para reproduzir na impressão — 
até agora. 
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