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Seu sonho de design realizado.
Bem-vindo a um visual mais “impressionante”!
A maioria dos designers de impressão que conhecemos
sonha em trabalhar em um projeto que envolva efeitos
especiais. Há uma série de acabamentos chamativos que
podem ser aplicados por empresas gráficas industriais,
incluindo o uso de tintas fluorescentes sólidas durante
a impressão ou a adição de laminado ou vernizes pósimpressão. Contudo, o custo e o tempo extra envolvidos
podem dificultar a realização destes projetos, especialmente
para tiragens menores.
Com o Kit Xerox® Adaptive CMYK+ para Impressora
Xerox® PrimeLink® C9065/C9070, tudo isso muda.
Este acessório inovador permite que você adicione
melhorias de alto valor ao digital de tiragem curta de
forma fácil e econômica com Toners Ouro, Branco,
Prata e Transparente ou com Toners Ciano, Magenta
e Amarelo Fluorescentes.
Solicite ao seu representante de vendas Xerox
local o guia de recursos Adaptive CMYK + da
Impressora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070
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Diga adeus aos processos onerosos
e diga olá aos trabalhos novos .
O Kit Xerox® Adaptive CMYK+ torna mais fácil trazer a inspiração para a impressão, enquanto
a mantém dentro dos orçamentos e cronogramas dos clientes.
USANDO MÉTODOS TRADICIONAIS PARA
ADICIONAR BRILHO E LUMINOSIDADE:

Adicione dias à sua linha
do tempo da produção.
Embora bonito,
aprimoramentos de
especialidade pós-processo,
como a estampagem de
laminados, são demorados
e consomem muito tempo.
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COMO USAR O ADAPTIVE CMYK+:
Apresente mais aprimoramentos sob demanda.
Adicione uma grande diversidade de ornamentos
metálicos ou fluorescentes, brancos e transparentes
a qualquer elemento do trabalho, seja ele estático
ou variável.* Os trabalhos são impressos na mesma
velocidade de somente CMYK. Não é preciso tempo
adicional para a configuração ou secagem!

Adicione o custo.

Ideal para:

Todo esse trabalho torna
a estampagem em
laminados um processo de
alto custo. Além disso, ela
pode ser aplicada apenas
aos elementos estáticos
(não variáveis).

Cartões comemorativos e convites
Folhetos e brochuras
Cartazes e sinalizações
Bilhetes para eventos, vales-presente
e muito mais!

*Pergunte ao seu fornecedor de serviços de impressão as cores de Toners Especiais que ele tem disponíveis.

Sua nova ferramenta essencial de design.
O Kit Xerox® Adaptive CMYK+ oferece uma maneira totalmente nova de pensar sobre o design durante
o processo de criação para uma impressora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070.
COLOQUE TODA A SUA INSPIRAÇÃO NA IMPRESSÃO COM ESTA OPÇÃO FLEXÍVEL:
Imprima aplicações digitais tradicionais
com CMYK:

K

C

Obtenha a
qualidade
que você espera
do processo
consistente
de 4 cores.

M

Y

Troque os toners pelo conjunto
Xerox ® Vivid Specialty Toner:

G

W

Execute novas
aplicações
emocionantes com
toners com brilhos
metálicos, brancos
e transparentes.

S

Substitua os toners pelo conjunto
Xerox ® Fluorescent Specialty Toner:*

Clr

K

FC

FM

FY

Crie impressões
coloridas
impressionantes
que brilham sob
a luz UV!

Você também pode optar por executar trabalhos com DOIS conjuntos de
toner. Isto precisará de uma passagem manual adicional. Recomendamos
que você trabalhe com o seu fornecedor de impressão para garantir que
o resultado final corresponda às suas expectativas.
*O conjunto de Toner Fluorescente só poderá ser adquirido em combinação com o conjunto Toner Vivid. 3

Imagine.
Crie.
Alcance.
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+
Este guia vai orientar você através
dos vários caminhos existentes
para o uso dos Toners Especiais na
Impressora Xerox® PrimeLink® C9065/
C9070. As melhores práticas para
a preparação de arquivos estão
incluídas para garantir resultados
de impressão que combinam com
a intenção do seu design.
As etapas de preparação do design
e do arquivo incluídas neste guia
pressupõem um conhecimento
prático dos componentes do Adobe ®
Creative Suite.
As instruções de impressão
presumem que o operador da
impressora esteja familiarizado com
a Impressora PrimeLink® e as opções
do servidor de impressão.
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Familiarizando-se
com Toners Vivid
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Prepare-se para brilhar.
Crie efeitos especiais espetaculares com os Toners Vivid:

Crie um efeito de cor sólida:
Cada uma das cores do Kit Toner Vivid –
Ouro, Branco, Prata e Transparente –
pode ser usada individualmente para
criar efeitos sólidos impressionantes.
Nossos toners metálicos contêm
pigmentos metálicos refletivos, que
proporcionam cintilação e brilho
verdadeiros, amplificando seus projetos.

Use mais de um efeito de cor sólida
ao mesmo tempo:
Deseja usar mais de um efeito sólido
em um trabalho? Sem problemas!
A Tecnologia Adaptive CMYK+ carrega
os quatro Toners Vivid ao mesmo
tempo, de modo que você não se limita
a apenas uma cor de aprimoramento
por trabalho.

Camada CMYK com os Toners Vivid:
Quando há necessidade de um visual
vibrante, pense no impacto que os
Toners Vivid podem causar quando
depositados em camada com CMYK.
Ao executar a arte básica CMYK com
uma segunda passagem dos Toners
Vivid, é possível adicionar uma camada
de alto impacto impressionante –
simples e econômica.
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FAMILIARIZANDO-SE COM TONERS VIVID

Tra zer a inspiração para a impressão
ficou agora mais fácil.
Imprima com até quatro toners Vivid em uma única passagem.

OURO

BRANCO

8

PRATA

TRANSPARENTE

Efeitos metálicos reais: O brilho dos
Toners Vivid metálicos pode ser usado
individualmente ou em camadas com
outras cores – CMYK ou fluorescente –
para amplificar o conteúdo de maneiras
novas e visualmente impressionantes.

Efeitos em Branco e Transparentes:
Crie novas oportunidades para
uma expressão de design exclusiva.
Disponibilize uma grande variedade
de mídias especiais com o toner branco
e aprimore praticamente qualquer
material com os efeitos de design
Branco ou Transparente.

Toners Vivid substituem o CMYK
na Impressora PrimeLink em
conjunto:
K

C

M

Y

G

W

S

Clr

A ORDEM DAS CAMADAS, A SOBREPOSIÇÃO DO OBJETO E OS EFEITOS DE
TRANSPARÊNCIA PARA TONERS VIBRANTES SÃO CONFIGURADOS NO SEU APLICATIVO
DE DESIGN. ESTE GUIA OFERECE AS MELHORES PRÁTICAS A SEREM SEGUIDAS PARA
DIVERSAS TÉCNICAS DE DESIGN.

As cores dos toners não podem
ser misturadas entre conjuntos ou
colocadas em diferentes posições
de cartuchos.

O Kit Xerox ® Adaptive CMYK+ é um kit de acessórios inovador que permite ao provedor de impressão trocar o toner
CMKY da impressora Xerox ® PrimeLink® C9065/C9070 pelos Toners Vivid de alto valor em apenas alguns minutos.
Embora os toners Vivid fiquem bem fixados em cada face de uma página, pode haver algumas variações nos
trabalhos que exigem vários toners em decorrência de o papel ser realimentado manualmente na impressora
depois da troca de toners. O planejamento para isso, com os designs que permitem a variação de registro,
ajudará na maximização dos benefícios da tecnologia. Você vai saber mais neste guia.
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Criando design com
uma cor sólida do
Toner Vivid
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CRIANDO DESIGN COM UMA COR SÓLIDA DO TONER VIVID

Adicione brilho e cintilação com o Ouro,
Branco, Prata ou Transparente.
Faça os seus designs se destacarem com um simples
efeito de cor sólida.
Os efeitos sólidos são deslumbrantes
em sua simplicidade.
Use o kit de toners Vivid Ouro, Branco,
Prata ou Transparente isoladamente
para agregar valor imediato
e economicamente efetivo aos
gráficos e textos.
Os efeitos de cor sólida podem
ser criados de várias maneiras:
• Em áreas menores, como gráficos
ou texto usando um único toner.
• Em grandes áreas de
transbordamento, como uma
sobreposição do transparente.
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CRIANDO DESIGN COM UMA COR SÓLIDA DO TONER VIVID

Adicione um efeito de cor sólida aos gráficos
ou tex to.
A escolha de adicionar efeitos Ouro, Branco, Prata ou Transparente ao aplicativo de design criado no Adobe®
Creative Suite requer esse processo simples para ajudar a garantir resultados de impressão precisos:

Especifique como PMS
871C e nomeie “SGold”

Especifique como 100%
Ciano e nomeie “SWhite”

Especifique como PMS
877C e nomeie “SSilver”

Especifique como 100%
Amarelo e nomeie “SClear”

SALVE COMO UMA
COR SÓLIDA

SALVE COMO UMA
COR SÓLIDA

SALVE COMO UMA
COR SÓLIDA

SALVE COMO UMA
COR SÓLIDA

Os nomes das cores sólidas são específicos. Reproduza exatamente como mostrado aqui para que a impressora saiba onde
aplicar o Toner Vivid.
Como os efeitos especiais são aplicados na impressora,
os arquivos não representam com precisão os resultados
impressos. Recomendamos que você escolha uma cor
para tornar os efeitos sólidos facilmente identificáveis nos
arquivos.
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Neste guia, vamos usar:
• PMS 871C para Dourado
• 100% Ciano para Branco
• PMS 877C para Prata
• 100% Amarelo para
Transparente

CRIANDO DESIGN
COM UMA COR SÓLIDA
DO TONER VIVID

Efeitos sólidos podem ser criados em apenas algumas etapas simples. Inicie determinando qual efeito
sólido você deseja – Ouro, Branco, Prata ou Transparente – e onde esse efeito será aplicado no design.

Neste exemplo,
vamos mostrar como
criar um gráfico com
um preenchimento
especial.

Este exemplo utiliza:
SGold
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CRIANDO DESIGN COM UMA COR SÓLIDA DO TONER VIVID

Adicione um efeito sólido aos gráficos
ou tex to.
Embora este exemplo utilize o Adobe® Illustrator®, os mesmos conceitos se aplicam ao Adobe® InDesign®.

3
2

1

C RIE UM GRÁFICO OU TEXTO
1 	

Importe objetos vetorizados,
desenhe e preencha uma forma
ou selecione o texto que terá o
toner Ouro aplicado no Adobe®
Illustrator®.
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2

C RIE SUA COR NA TELA

Adicione PANTONE 871C ao seu
arquivo para que ao trabalhar
na tela, o gráfico pareça similar
à sua saída em ouro desejada.
®

3

DEFINA A COR SÓLIDA VIVID

	
Designe sua amostra PANTONE®

871C como Cor sólida e nomeie
como SGold.
LEMBRETE:
Os nomes das cores são
específicos e diferenciam letras
maiúsculas e minúsculas.
Reproduza exatamente como
mostrado aqui! Os nomes permitem
que a impressora identifique onde
aplicar o Toner Vivid.

CRIANDO DESIGN
COM UMA COR SÓLIDA
DO TONER VIVID

4

A boa comunicação com
o provedor de impressão
é fundamental!
Ao entregar o trabalho
para produção, informe
ao provedor de impressão
para executá-lo com o Kit
Xerox ® Vivid Toner.
Será necessário instalar
o aplicativo do Kit Xerox®
Adaptive CMYK+ no seu
dispositivo.

4

PREENCHA O SEU OBJETO

	
Selecione os objetos na sua camada

e os preencha com a cor SGold.

Lembre-se de pedir
uma prova no material
especificado. Isso ajudará
a garantir que o resultado
impresso corresponda
à intenção do design.
Consulte a página 48 para obter mais
dicas sobre como entregar trabalhos.
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Criando design com
várias cores sólidas
do Toner Vivid
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CRIANDO DESIGN COM VÁRIAS CORES SÓLIDAS DO TONER VIVID

Adicione brilho e cintilação com o Ouro,
Branco, Prata e/ou Transparente.
Imprima com até quatro cores de Toners Vivid em uma ÚNICA
passagem de impressão em frente e verso.*
Amplie o poder dos efeitos sólidos
do Toner Vivid ao utilizar mais
de uma cor de cada vez.
O Adaptive CMYK+ permite ao provedor
de impressão com uma impressora
Xerox® PrimeLink® C9065/C9070
substituir os Toners CMYK por Toners
Vivid, proporcionando a capacidade para
imprimir até quatro cores especiais de alto
valor ao mesmo tempo.
A principal coisa a se lembrar ao
sobrepor objetos: o processo de knockout
e a transparência são criados com base na
ordem de camada e no efeito do objeto
(ou seja, multiplicação) em seu arquivo
de design.
Consulte a seção Informações
privilegiadas no final deste guia para
obter mais informações.

*Cada “passagem” representa um trajeto único da impressora.
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CRIANDO DESIGN COM VÁRIAS CORES SÓLIDAS DO TONER VIVID

Imprima até quatro cores sólidas em uma ÚNICA
passagem de impressão em frente e verso.
Inicie determinando quais efeitos de cores sólidas você deseja – Ouro, Branco, Prata e/ou Transparente –
e onde esses efeitos serão aplicados no design.

Neste exemplo, vamos
mostrar como usar todos
os quatro toners Vivid
juntos em uma única
passagem.

Este exemplo utiliza:
SClear
SSilver
SWhite
SGold
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Visualização da produção

CRIANDO DESIGN COM
VÁRIAS CORES SÓLIDAS
DO TONER VIVID

A ordem dos objetos no aplicativo de design – e os efeitos que serão aplicados a esses objetos – é o que
controla cada aparência da impressão.

4º OBJETO
TRANSPARENTE

3º OBJETO
PRATA
2º OBJETO
BRANCO

Neste exemplo, um designer
escolheu a ordem dos objetos
de uma maneira específica
para conseguir uma aparência
de sobreposição.
Isso é feito organizando os
objetos em camadas no arquivo
de design para que alguns deles
fiquem em frente aos outros.*
A Impressora PrimeLink ®
levará o design, incluindo o
posicionamento dos objetos,
cores sólidas e qualquer efeito
de transparência especificado,
para o papel.

1º OBJETO
OURO

*Consulte a seção Informações
privilegiadas neste Guia para mais
detalhes sobre a sobreposição de objetos
de Toner Vivid.
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CRIANDO DESIGN COM VÁRIAS CORES SÓLIDAS DO TONER VIVID

Use mais de um efeito sólido ao mesmo tempo.
Até quatro Toners Vivid podem ser usados em uma página de design – e podem até ser colocados
para que se sobreponham – dependendo do resultado desejado.
3
1

C RIE SEU DESIGN
1 	

Crie o seu design e decida onde
deseja que as cores sólidas
apareçam.
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2

D EFINA SUAS CORES SÓLIDAS
2 	

3

PREENCHA SEUS OBJETOS

Certifique-se de que as suas
cores sólidas são configuradas
e nomeadas corretamente:

Decida onde deseja usar os toners
do seu kit Vivid para criar um efeito
impressionante e inspirador.

SClear (com letras maiúsculas),
SSilver (com letras maiúsculas),
SWhite (com letras maiúsculas) e
SGold (com letras maiúsculas)

NOTA:
Observe onde os objetos se
sobrepõem no design e decida se
deseja que eles se posicionem uns
sobre os outros ou se misturem
visualmente em um efeito
de transparência.

Todas devem ser designadas como
Cores sólidas CMYK.

CRIANDO DESIGN COM
VÁRIAS CORES SÓLIDAS
DO TONER VIVID

MULTIPLICAR E SELECIONAR UM TOM

4

4

SE HOUVER VÁRIOS OBJETOS DO
TONER VIVID SE SOBREPONDO
EM UM DESIGN

DICA:

Multiplicar o Prata e o Ouro juntos permite que se "combinem" na impressão,
criando lindas tonalidades metálicas de champagne. Recomendamos estas
combinações:

Dependendo do efeito desejado,
é possível escolher Multiplicar os
90% Ouro
objetos em sobreposição para que
as duas camadas sólidas se misturem. 90% Prata
Transparente deve SEMPRE ser
configurado para Multiplicar para
se obter o melhor brilho.
Consulte a seção “Informações
privilegiadas” no final deste guia
para obter mais informações sobre
Multiplicar.

70% Ouro
70% Prata

50% Ouro
50% Prata

30% Ouro
30% Prata
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Criando design para
várias passagens
de impressão
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CRIANDO DESIGN COM VÁRIAS PASSAGENS DE IMPRESSÃO

Crie impressões chamativa s com
uma infinita gama em uma página.
Imprima com cores de Toner CMYK e Vivid em DUAS passagens
de impressão.
A colocação dos toners CMYK com
Toners Vivid em camadas oferece
um novo conjunto de possibilidades
de design.
Use as cores ou tons sólidos dos toners
Ouro, Branco, Prata ou Transparente
com CMYK para trazer um novo fator
“impressionante” à impressão digital.
Os toners CMYK e Vivid são impressos
em duas passagens, por isso os designs
devem ser otimizados para que não
exijam o registro exato entre os dois
tipos de toners.
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CRIANDO DESIGN PARA VÁRIAS PASSAGENS DE IMPRESSÃO

Reunindo tudo.
Você pode aumentar o interesse visual ao depositar camadas de CMYK com Toners Vivid para criar
designs imaginativos e atraentes.

Neste exemplo, vamos
mostrar como usar os
Toners CMYK e Vivid
juntos.

Este exemplo utiliza:
SGold (Conjunto de Toners Vivid)
Magenta ( Conjunto de Toners CMYK)
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CRIANDO DESIGN
PARA VÁRIAS
PASSAGENS DE IMPRESSÃO

Utilizar a camada do Toner Vivid em cima do CMYK pode aumentar o seu impacto...

Ao criar designs para trabalhos
que utilizam os toners CMYK e de
cores vibrantes, você deve aplicar
o CMYK na primeira passagem
e os Toners Vivid na segunda.
Escolha onde as cores de cada
conjunto de toner ficarão por
si só e onde serão estratificadas
dentro do seu design.
2ª PASSAGEM
OURO
(Conjunto de
Toners Vivid)

1ª PASSAGEM
MAGENTA
(Conjunto de
Toners CMYK)

NOTA:

Devido a um trabalho de duas
passagens de impressão como esse
exigir que o papel seja alimentado
manualmente na impressora duas
vezes, você deve criar um design
para variação do registro.
Para obter mais informações sobre
este assunto, consulte a seção
Informações privilegiadas no final
deste guia.
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CRIANDO DESIGN PARA VÁRIAS PASSAGENS DE IMPRESSÃO

Reunindo tudo.
Criar designs que usam Toners CMYK e Vivid requer duas passagens de impressão diferentes.

3

1
2

C RIE SEU DESIGN
1 	

Crie o seu design CMYK e decida
onde deseja que as cores sólidas
do Vivid apareçam.

D EFINA SUA COR SÓLIDA
2 	

Certifique-se de que a sua cor
sólida está configurada e nomeada
corretamente:
SGold (com letras maiúsculas)
Ela deve ser designada como
uma cor sólida CMYK.
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3

PREENCHA O SEU OBJETO

Decida onde deseja usar os toners
do seu kit Vivid para criar o efeito
mais impressionante possível!

CRIANDO DESIGN
PARA VÁRIAS
PASSAGENS DE IMPRESSÃO

CMYK (Magenta) + Vivid (SGold)

Fluorescente (FMagenta) + Vivid (SGold)

4

4

M ULTIPLIQUE SEUS OBJETOS

NOTA:

Os objetos da segunda passagem
de impressão sempre devem ser
configurados para Multiplicar
e, assim, garantir um resultado
impresso apropriado e evitar o
vazamento dos objetos abaixo.

Use o conjunto de Toners CMYK ou o conjunto de Toners Fluorescentes
como sua primeira passagem de impressão. Em seguida, troque facilmente
o conjunto de Toners Vivid da segunda passagem de impressão para adicionar
os efeitos de SGold. Com apenas pequenos ajustes no arquivo de design,
você pode obter resultados drasticamente diferentes.

Transparente deve SEMPRE
ser configurado para Multiplicar
para se conseguir o melhor brilho.

Conjunto de Toners CMYK

Conjunto de Toners Fluorescentes

OU

Conjunto de Toners Vivid

E
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Familiarizando-se com
Toners Fluorescentes
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Prepare-se para brilhar.
Crie efeitos especiais espetaculares com os Toners Fluorescentes:
Resumindo: Os Toners
Fluorescentes oferecem a
flexibilidade de criar design
de duas maneiras diferentes.

1

Fluxo de trabalho com toner
fluorescente para “Spot Wow”
(Solidez impressionante)

Especifique várias cores sólidas
fluorescentes para adicionar brilho!

Crie um “Spot Wow” chamativo
com as cores sólidas fluorescentes:
As cores FCyan (Ciano Fluorescente),
FMagenta (Magenta Fluorescente) e
FYellow (Amarelo Fluorescente) podem
ser usadas sozinhas ou em camadas
com imagens em escala de cinza para
chamar – e prender – a atenção.
Nota: Para adicionar tonalidades ou
tons de preto na passagem de impressão
Fluorescente, use o SBlack como uma
cor sólida e especifique a porcentagem.

Revele um brilho intrigante com a
impressão de processos fluorescentes
combinados:
Como o kit de toner fluorescente contém
ciano fluorescente, magenta fluorescente
e amarelo fluorescente, além de preto,
você pode criar o design em CMYK e
ainda obter um brilho extra ao imprimir
com combinações.

2

Fluxo de trabalho com toner
fluorescente “combinado”

Crie seu design como você faria para o CMYK
padrão para criar combinações de cores
fluorescentes.
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Criando design
com cores sólidas
fluorescentes
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CRIANDO DESIGN COM CORES SÓLIDAS FLUORESCENTES

Especificando cores sólida s
f luorescentes.
Faça os seus designs se destacarem com cores sólidas fluorescentes.
Os efeitos sólidos são deslumbrantes
em sua simplicidade.
Criar cores sólidas fluorescentes
é simples.
A maneira mais fácil de usar os Toners
Fluorescentes é especificar um ponto
(ou pontos) de Ciano Fluorescente,
Magenta Fluorescente ou Amarelo
Fluorescente.
O contraste de Toners Fluorescentes com
elementos em preto em um design ajuda
as cores fluorescentes a aparecerem
ainda mais.
Nota: Lembre-se de que algumas cores
fluorescentes aparecem mais do que
outras. Sempre teste os seus trabalhos
para ter certeza de que estão sendo
impressos como esperado. Esse aplicativo
é um excelente exemplo de Toners
Fluorescentes ativados por UV.
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CRIANDO DESIGN COM CORES SÓLIDAS FLUORESCENTES

A d i c i o n e u m e fe i to d e c o r s ó l i d a a o s
g rá f i c o s o u te x to.
Nomear as cores Fluorescentes corretamente e especificar como “Cores Sólidas” no seu arquivo de design
Adobe® resultará em cores mais saturadas quando for imprimir.

Especifique como Ciano 100%
e nomeie como “FCyan”

Especifique como Magenta 100%
e nomeie como “FMagenta”

Especifique como Amarelo 100%
e nomeie como “FYellow”

SALVE COMO UMA
COR SÓLIDA

SALVE COMO UMA
COR SÓLIDA

SALVE COMO UMA
COR SÓLIDA

Se você deixar estas cores marcadas como “Processadas” no seu arquivo
de design, elas ainda serão impressas com fluorescência, mas não serão tão
saturadas como quando são marcadas como “Sólidas” e use o nome sintático
correto de solidez.
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CRIANDO DESIGN
COM CORES SÓLIDAS
FLUORESCENTES

Efeitos sólidos podem ser criados em apenas algumas etapas simples. Comece definindo que cor sólida
fluorescente você deseja e onde cada efeito será aplicado no seu design.

Neste exemplo,
mostraremos como
criar preenchimentos
com cores especiais
fluorescentes para
texto e arte vetorial.

Este exemplo utiliza:
FCyan
FMagenta
FYellow
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CRIANDO DESIGN COM CORES SÓLIDAS FLUORESCENTES

Adicione um efeito sólido aos gráficos ou texto.
Embora este exemplo utilize o Adobe® InDesign®, os mesmos conceitos se aplicam ao Adobe® lllustrator®.

1

2

D EFINA SUAS CAMADAS
1 	

Embora isto não seja 100%
necessário, trabalhar em
camadas ajudará você a manter
um arquivo de trabalho limpo.
Crie uma camada base para a
sua imagem em tons de cinza.
Em seguida, adicione uma
camada para a sua arte
e texto Fluorescentes.
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2

I MPORTE SUA IMAGEM
EM ESCALA DE CINZA

Abra sua imagem em escala
de cinza e coloque-a na camada
da imagem em tons de cinza.

3

C RIE ELEMENTOS DE DESIGN
3 	
FLUORESCENTES
	
A seguir, crie os elementos que

deseja que sejam fluorescentes
e coloque-os sobre a camada
de arte fluorescente.

CRIANDO DESIGN
COM CORES SÓLIDAS
FLUORESCENTES

A boa comunicação com
o provedor de impressão
é fundamental!
5
4

Ao entregar o trabalho para
produção, informe ao provedor
de impressão para executá-lo
com os Toners Fluorescentes
Xerox ®.
Será necessário instalar
o aplicativo do Kit Xerox ®
Adaptive CMYK+ no seu
dispositivo.

C RIE CORES SÓLIDAS
4 	
FLUORESCENTES
	
Abra a paleta de amostra de cores

e crie as cores fluorescentes:
FCyan (com letras maiúsculas),
FMagenta (com letras maiúsculas) e
FYellow (com letras maiúsculas).
Todas devem ser designadas
como Cores sólidas CMYK.

5

PREENCHA SEUS OBJETOS

	
Selecione os objetos na sua

camada Fluorescente e os preencha
com as Cores Sólidas.
	
Escolhendo definir alguns dos

seus objetos Fluorescentes para
Multiplicar, como estas lentes de
óculos, pode acrescentar uma
dimensão divertida à sua peça.

Lembre-se de pedir uma prova
no material especificado.
Isso ajudará a garantir
que o resultado impresso
corresponda à intenção
do design.
Consulte a página 48 para obter mais
dicas sobre como entregar trabalhos.
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CRIANDO DESIGN COM CORES SÓLIDAS FLUORESCENTES

Usando preto com eficiência.
Imprimindo em preto em um trabalho Fluorescente de uma passagem:
LEMBRETE:

Ser capaz de executar o preto
em uma única passagem com
o kit de Toner Fluorescente traz
oportunidades de design incríveis.
Você pode fazer a camada de
cores sólidas Fluorescentes em
imagens em escala de cinza, além
de usar preto como um elemento
de alargamento ou solidez.

USE 100% PRETO

FLUORESCENTE COM ESCALA DE CINZA:

O preto fornece um contraste excelente
em relação ao Toner Fluorescente.

Ao deixar o preto configurado em
100% K, você também pode criar o
efeito impressionante de aprimorar
fotos em escala de cinza com pontos
Fluorescentes.

Para usá-lo e, assim, obter o efeito
completo, especifique Preto como
100% K — não inclui qualquer
C, M ou Y.

36

O mecanismo PrimeLink apresenta a
quantidade perfeita de preto, sem a
necessidade de manipular porcentagens
ou definir o preto como uma cor sólida.

Em trabalhos de uma passagem
como esses, não é necessário definir
SBlack como uma cor sólida.

CRIANDO DESIGN
COM CORES SÓLIDAS
FLUORESCENTES

Imprimindo em preto em um trabalho manual de duas passagens
em CMYK e Fluorescente:
DEIXAR O PRETO DEFINIDO EM 100% K

Ao imprimir um trabalho
manual de duas passagens
que usa Toners CMYK
e Fluorescentes em um
PDF, pode ser necessário
controlar quando o preto
é disposto, como parte de
uma passagem CMYK /
Fluorescente.
Nos dois exemplos,
os Toners CMYK são
instalados para a primeira
passagem.

Passagem
de impressão 1

+

Passagem
de impressão 2

Resultado impresso
final
Deixar o preto definido em 100% K e não
especificá-lo como cor sólida fará com que a
impressora imprima elementos em preto como parte
da primeira passagem CMYK. Observe que interiores
em preto são impresso sob objetos Fluorescentes.

DEFINIR PRETO EM SBlack

Passagem
de impressão 1

+

Passagem
de impressão 2

Resultado impresso
final
A definição de objetos em preto como uma
cor sólida, chamada SBlack, fará com que a
impressora imprima-os como parte da segunda
passagem Fluorescente. Observe que interiores
em preto são impressos sob objetos Fluorescentes
com um registro perfeito.
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Design em CMYK,
impressão em combinações
Fluorescentes
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DESIGN EM CMYK, IMPRESSÃO EM COMBINAÇÕES FLUORESCENTES

D ê à s u a a r te u m n o vo “ b r i l h o”
em papel.
Faça seu design se destacar com o BRILHO de cores
fluorescentes combinadas.
Não mude nada no seu design!
Apenas mude os toners.
Como o Kit de Toner Fluorescente
contém Ciano Fluorescente, Magenta
Fluorescente e Amarelo Fluorescente
juntamente com o Preto processado,
ele permite que você imprima imagens
CMYK de processo com um brilho
intrigante.
Mesmo que as cores sólidas combinadas
possam ser obtidas com os conjuntos de
Toners Vivid e Fluorescentes, apenas o
conjunto de toners fluorescentes pode
assumir um trabalho que foi projetado
para impressão de processo CMYK e
oferecer um novo brilho com nada mais
do que uma troca de toner.
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DESIGN EM CMYK, IMPRESSÃO EM COMBINAÇÕES FLUORESCENTES

Tra g a u m n o vo b r i l h o p a ra a s u a a r te C MY K .
Embora esse exemplo utilize o Adobe® lllustrator®, os mesmos conceitos se aplicam ao Adobe® lnDesign®.
1
3

2

A BRA OU CRIE SUA ARTE CMYK
1 	

Comece com um arquivo CMYK
ou crie uma arte nova.
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2

MAXIMIZE SEU IMPACTO

Áreas de contraste de cores
fluorescentes com Preto no seu
design poderão amplificar o efeito
dos Toners Fluorescentes quando
o seu arquivo for impresso e
visualizado sob a luz UV.

IMPRESSÃO COM TONERS
3 	
FLUORESCENTES

Os Toners Fluorescentes permitem
que os seus desenhos com cores
processadas se destaquem com
o mínimo de esforço!

DESIGN EM CMYK,
IMPRESSÃO EM
COMBINAÇÕES
FLUORESCENTES

A boa comunicação com
o provedor de impressão
é fundamental!
Ao entregar o trabalho
para produção, informe ao
provedor de impressão para
executá-lo com os Toners
Fluorescentes Xerox ®.
Será necessário instalar
o aplicativo do Kit Xerox ®
Adaptive CMYK+ no seu
dispositivo.
Lembre-se de pedir
uma prova no material
especificado. Isso ajudará
a garantir que o resultado
impresso corresponda à
intenção do design.
Consulte a página 48 para obter mais
dicas sobre como entregar trabalhos.
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DESIGN EM CMYK, IMPRESSÃO EM COMBINAÇÕES FLUORESCENTES

A s melhores e mais brilhantes combinações
Os Toners Fluorescentes podem ser combinados para criar paletas lindas e inovadoras de cores sólidas
além de apenas C, M e Y. Sugerimos essas combinações:

PANTONE® 219

PANTONE® 7424

PANTONE® 215

PANTONE® 100

PANTONE® 102

C: 7 M: 99 Y: 9 K: 0

C: 4 M: 87 Y: 19 K: 0

C: 26 M: 100 Y: 47 K: 8

C: 6 M: 1 Y: 76 K: 0

C: 5 M: 5 Y: 100 K: 0

PANTONE® 106

PANTONE® 7405

PANTONE® 305

PANTONE® 306

PANTONE® 641

C: 4 M: 5 Y: 84 K: 0

C: 7 M: 16 Y: 100 K: 0

C: 58 M: 0 Y: 6 K: 0

C: 81 M: 4 Y: 5 K: 0

C: 100 M: 53 Y: 21 K: 4

PANTONE® 640

PANTONE® 583

PANTONE® 584

PANTONE® 389

C: 100 M: 35 Y: 14 K: 0

C: 33 M: 13 Y: 100 K: 0

C: 20 M: 5 Y: 82 K: 0

C: 25 M: 0 Y: 100 K: 0
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DESIGN EM CMYK,
IMPRESSÃO EM
COMBINAÇÕES
FLUORESCENTES

Entre em contato com seu
representante Xerox para
obter um gráfico PANTONE®
completo que está disponível
para download e imprima com
o Toner Fluorescente instalado
para conferir os resultados.

Algumas outras combinações sugeridas:
Laranja quente

Azul brilhante

Roxo psicodélico

Verde-limão

2% Ciano
fluorescente
63% Magenta
fluorescente
65% Amarelo
fluorescente

85% Ciano
fluorescente
5% Magenta
fluorescente
60% Amarelo
fluorescente

33% Ciano
fluorescente
66% Magenta
fluorescente
1% Amarelo
fluorescente
9% preto

60% Ciano
fluorescente
2% Magenta
fluorescente
86% Amarelo
fluorescente
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Configurações do fluxo
de trabalho para a
produção de impressão
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CONFIGURAÇÕES DO FLUXO DE TRABALHO PARA A PRODUÇÃO DE IMPRESSÃO

Prepare-se para o sucesso.
Simplifique o processo de prova e produção com o Kit Toner Especial usando estas dicas:

Servidor EFI:
Servidor de impressão Xerox ® EX-I C69065/
C9070 com tecnologia Fiery ® ou servidor
de impressão Xerox ® EX C9065/C9070 com
tecnologia Fiery ® — usados em todos
os trabalhos neste kit de amostra.
• Fluxo de trabalho/predefinição: Vivid_Kit
ou Fluo_Kit
• Kit Toner/ Servidor: Vivid, Fluorescente,
ou Padrão
• Nível de brilho definido para Brilhante,
quando o arquivo contiver toner
transparente ou Vivid

Para mais informações sobre impressão,
consulte as notas de produção e o
documento de Diretrizes demo, que pode
ser obtido com o seu representante Xerox.
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CONFIGURAÇÕES DO FLUXO DE TRABALHO PARA A PRODUÇÃO DE IMPRESSÃO

Inter valos de gramatura s do papel.
O Adaptive CMYK + no Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 é compatível com a impressão frente e verso
em um intervalo de gramaturas de papel. Consulte esta tabela para verificar se há compatibilidade
com os intervalos para suas aplicações.

FRENTE E VERSO
AUTOMÁTICA
Tamanhos de papel por
bandeja: consulte CEIG

HW 1:
151–176 gsm

HW 2:
177-220 g/m²

HW 3:
221-256 g/m²

HW 4:
257-350 gsm

BANDEJA 1
BANDEJA 2
BANDEJA 3
BANDEJA 4
BANDEJA 5 (MSI)

FRENTE E VERSO
MANUAL

BANDEJAS 6 E 7 (OHCF)

FRENTE E VERSO
MANUAL

MÍDIA DE BANNER:
330 x 660 mm (13 x 26 pol.) devem ser menores ou iguais a 220 gsm. Nota: Somente HW1 ou HW2 podem ser usados para
substratos de banners.
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Sim

Não compatível

CONFIGURAÇÕES DO FLUXO
DE TRABALHO PARA A
PRODUÇÃO DE IMPRESSÃO

Recomenda-se usar o Adobe® Acrobat® Pro para examinar arquivos antes de imprimir. Você pode verificar
novos arquivos de aplicações para garantir que as cores sólidas sejam definidas corretamente e que a sintaxe
correta seja usada para os nomes dos toners especiais.
VISUALIZAÇÃO DE RESULTADO DA PRODUÇÃO
DE IMPRESSÃO
No recurso de produção de impressão , use a guia
Visualização de resultado para visualizar uma
aplicação de impressão Adaptive CMYK+ em PDF e para
examinar as cores sólidas e a sintaxe de nomenclatura.

TONERS FLUORESCENTES
FMagenta, FCyan, e FYellow são a sintaxe correta
para cores sólidas Fluorescentes.

TONERS VIVID
SWhite, SGold, SSilver, e SClear são a sintaxe
correta para cores sólidas Fluorescentes.
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CONFIGURAÇÕES DO FLUXO DE TRABALHO PARA A PRODUÇÃO DE IMPRESSÃO

A boa comunicação com o provedor
de impressão é fundamental!
A configuração de um arquivo de design impecável é apenas parte
do caminho rumo a uma impressão perfeita. Também deve haver
uma clara comunicação com o seu fornecedor de impressão sobre
os conjuntos e efeitos de toner usados para que ele possa ajudar
a tornar sua ideia uma realidade.
Use a terminologia mostrada aqui para descrever seus elementos
de design e toners desejados.

1
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Cor sólida Vivid

2

Cor sólida
Fluorescente

3

Combinações
Fluorescentes

(projetadas para CMYK)

4

Cor sólida Vivid
e Cor sólida
Fluorescente

5

Cor sólida Vivid
e Combinação
Fluorescentes

6

CMYK
e Cor sólida
Fluorescente

11

PANTONE
e Cor sólida Vivid

7

CMYK
e Cor sólida Vivid

12

8

CMYK
e Combinações
Fluorescentes

Gradientes

13

9

10

PANTONE
e Cor sólida
Fluorescente

Combinações Vivid

14

PANTONE
e Combinações
Fluorescentes

Tonalidades SBlack
e Cor sólida Fluorescente

VOCÊ ESTÁ
CONVIDADO...

Para saber mais sobre as práticas recomendadas de design do Kit Xerox®
Adaptive CMYK+, consulte as Notas de produção e as Diretrizes demo para
a impressora PrimeLink® C9065/C9070 em Xerox.com.br.
* Os fluxos de trabalho de impressão EfI variam de acordo com os elementos do arquivo de design.
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INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS
O Kit Xerox® Adaptive CMYK+ é um acessório
inovador que permite ao provedor de impressão
trocar o toner CMKY da impressora Xerox®
PrimeLink® C9065/C9070 pelos toners especiais
de alto valor em apenas alguns minutos.
Embora os toners especiais se fixem bem em
cada face de uma página, pode haver algumas
variações nos trabalhos que exigem Toners
CMYK e Toners Especiais, já que o papel deve
ser realimentado manualmente na impressora
depois da troca de toners. O planejamento para
isso, com os designs que permitem a variação
de registro, ajudará na maximização dos
benefícios da tecnologia.
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Design para variação do
registro nestes cenários:
Quando estiver planejando
usar os toners Especiais,
além do CMYK,
OU
Quando estiver planejando
executar trabalhos frente
e verso.

Sobrepor intencionalmente
e definir para Multiplicar

OU

Deixar bastante espaço em branco

As técnicas de aprimoramento mostradas neste guia imprimirão de maneiras diferentes,
dependendo da superfície do material. Folhas de seda e revestidas têm um efeito mais
harmonioso do que folhas não revestidas.

Sempre é boa ideia testar um design no material escolhido, antes de executar
uma tiragem completa. Isto ajudará a garantir que o resultado final corresponda
à sua intenção.
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INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Sobreposição de objetos durante a execução
de um design com Toners Vivid.
Para mais informações sobre
a sobreposição de objetos do
Toner Vivid nos aplicativos de
design, consulte a Ferramenta
de Design do Kit Xerox® Adaptive
CMYK+ (disponível através do
seu representante Xerox).

Ao sobrepor objetos
especiais, a ordem
dos Toners Vivid
na impressora
NÃO importa.
O que importa são as seguintes
variáveis com relação ao layout
e configurações no arquivo
de design:
• A posição dos objetos
na paleta Camadas
• A configuração dos objetos
na paleta Efeitos/
Transparência
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Ordem do mecanismo
de impressão:
Toners CMYK

K

C

M

Y

Ordem do mecanismo
de impressão:
Toners Vivid

G

W

S

Clr

Aplicativos de design:
Visualização na tela

G

W

S

Clr

SGold,
na tela:
PMS 871C

SWhite,
na tela:
Ciano 100%

SSilver,
na tela:
PMS 877C

SClear,
na tela:
Amarelo 100%

INFORMAÇÕES
PRIVILEGIADAS

Sobreposição de objetos Vivid usando Normal:
Este exemplo mostra os efeitos do design impresso obtido:
1. A posição dos objetos na paleta Camadas (Camada superior, Camada inferior).
(Prata)

NORMAL

(Prata)

NORMAL

SUPERIOR
(Branco)

NORMAL

SUPERIOR
(Ouro)

NORMAL

2. A configuração dos objetos na paleta Efeitos/Transparência quando definidos
para Normal.
O objeto do Toner Vivid da camada superior (círculo) sempre será impresso sobre
o objeto do Toner Vivid da camada inferior (círculo) quando todos os objetos
estiverem configurados como Normal.

SUPERIOR

(Transparente)

NORMAL

(Transparente)

Enquanto estes exemplos mostram as
cores do Toner Vivid, os mesmos princípios
se aplicam se você está sobrepondo ou
multiplicando as cores sólidas fluorescentes.

NORMAL
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INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Sobreposição de objetos durante a execução
de um design SOMENTE com Toners Vivid.
Sobreposição de objetos Vivid usando Multiplicar e Normal:
Este exemplo mostra os efeitos do design impresso obtido:
(Prata)

NORMAL

(Prata)

NORMAL

SUPERIOR
(Branco)
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NORMAL

SUPERIOR
(Ouro)

MULTIPLICAR

1. A posição dos objetos na paleta Camadas (Camada superior, Camada inferior).
2. A configuração dos objetos na paleta Efeitos/Transparência, quando definidos
para Multiplicar e Normal.
A camada superior do objeto do Toner Vivid (círculo)—em combinação com
a configuração Multiplicar—sempre mostrará um efeito de transparência com
a camada do objeto do Toner Vivid inferior (configuração Normal).

SUPERIOR

(Transparente)

MULTIPLICAR

(Transparente)

MULTIPLICAR

Neste exemplo impresso, o objeto do Toner Vivid (círculo transparente) está
definido como Multiplicar, mas NÃO está na camada superior; portanto, os dois
objetos do Toner Vivid sobrepostos (círculos transparente e branco) não têm
transparência na parte de sobreposição dos dois objetos.
A camada superior (círculo branco) teria que estar definida como Multiplicar
para ter transparência na parte de sobreposição dos dois objetos (círculos branco
e transparente).

INFORMAÇÕES
PRIVILEGIADAS

ESTRELAS TRANSPARENTES DEFINIDAS
COMO MULTIPLICAR NO APLICATIVO
DE DESIGN

Trabalhando com
o Toner Especial
Transparente:
Para conseguir o melhor brilho
no seu material impresso com
o toner transparente, você
sempre deve definir os objetos
transparentes como Multiplicar
na paleta Efeitos/Transparência
no seu arquivo de design:
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INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Sobreposição de objetos durante a execução
de um design SOMENTE com Toners Vivid.
Sobreposição de objetos Vivid usando apenas Multiplicar:
Este exemplo mostra os efeitos do design impresso obtido:
(Prata)

SUPERIOR
(Ouro)

MULTIPLICAR MULTIPLICAR

(Prata)

(Branco)

(Transparente)

MULTIPLICAR MULTIPLICAR
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2. A configuração dos objetos na paleta Efeitos/Transparência quando tudo
estiver definido para Multiplicar.
A camada superior do objeto Vivid (círculo), em combinação com a configuração
Multiplicar, sempre mostrará o efeito transparente com a camada inferior
do objeto do Toner Vivid quando estiver configurado como Multiplicar.

SUPERIOR

(Transparente)

MULTIPLICAR MULTIPLICAR

SUPERIOR

1. A posição dos objetos na paleta Camadas (Camada superior, Camada inferior).

Consulte a Ferramenta de Forma Vivid para obter informações completas sobre objetos
Vivid sobrepostos.
Você pode ter acesso pelo SMART Centre ou obter com seu representante da Xerox.

INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Gradientes f luorescentes.
Use os Toners Fluorescentes para criar combinações
de gradientes impecáveis:
Esta aplicação apresenta gradientes,
que estão provocando uma sólida volta
por cima em designs em todos
os lugares.
1

2

3

4

Os gradientes podem aprimorar um
design de forma simples. Aqui, eles
se tornam o ponto focal usando
tons fluorescentes para criar
combinações de cores em negrito.

1
2

Os Toners Fluorescentes podem criar
verde fluorescente vibrante, magenta
fluorescente incrível, amarelo
fluorescente exuberante e muito mais.
Produza cartões corporativos
lucrativos, a uma fração do custo.
Execute essa tarefa como uma única
passagem, em frente e verso, fixada
no formato 20-up, com o conjunto
de Toners Fluorescentes.
O formato crescente fluorescente
sobrepõe-se perfeitamente com
o nítido texto em preto.

4

3

NOTA: O conjunto de Toners Fluorescentes está disponível no PrimeLink
como o kit de combinação.
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Tra zendo a inspiração para a impressão.

É hora de trazer mais imaginação para cada
página impressa.
As expectativas para a impressão digital estão mudando. Como você vai
se adaptar? O Kit Xerox® Adaptive CMYK+ triplica a sua liberdade de design,
dando-lhe o poder de adicionar novos aprimoramentos especializados
de alta qualidade utilizando a Impressora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070.
Fluorescentes brilhantes. Ouro cintilante. Prata atraente.
Uma camada versátil do Branco. Mais toques Transparentes elegantes.
Com o Kit Xerox® Adaptive CMYK+, os designers têm mais liberdade
para explorar. Mais oportunidades de dar vida às ideias.
E mais maneiras de garantir que as peças impressas chamem a atenção.
Solicite ao seu representante de vendas Xerox local
o guia de recursos Adaptive CMYK + da Impressora
Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

Saiba mais em Xerox.com.br
©2021 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox® e PrimeLink® são marcas da Xerox Corporation
nos Estados Unidos e/ou em outros países. 03/21 BR32760 PC9GL-01PB
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