Um sopro de inspiração
na impressão

XEROX® ADAPTIVE CMYK+ KIT PAR A
IMPRESSOR A XEROX® PRIMELINK® C9065/ 70

Está na hora de levar mais imaginação a cada página impressa.
A impressão especial é um dos segmentos digitais de mais rápido
crescimento, abrindo possibilidades expandidas para designers,
impressoras e compradores de impressão.1
À medida que as expectativas mudam em relação à impressão digital,
como você se adaptará?
Não é para se confundir com tecnologias que
permitem a você acrescentar uma cor adicional
junto com CMYK. O nosso Adaptive CMYK+
entrega uma inovação premiada com o potencial
para transformar suas capacidades em forma de
kit simples e intercambiável.
O nosso kit de toners vibrantes oferece quatros cores sólidas especiais:
Dourado, Branco, Prateado e Transparente. Os toners fluorescentes
no nosso kit de combinação adicionam impacto com ciano, magenta
e amarelo fluorescentes.
C H A M E AT E N Ç Ã O

A D A P TA Ç Ã O + F L E X I B I L I Z A Ç Ã O

PRODUÇÃO + LUCRO

Os designers nasceram para sonhar. Para
criar. Para imaginar. Os melhores designers
entendem totalmente as capacidades e as
limitações dos processos CMYK convencionais.

Quando combinadas com as vantagens
da impressão digital, como pequenas tiragens
e uma ampla variedade de substratos
imagináveis, as opções de decoração digital
oferecem novas oportunidades inspiradoras
e de alto valor. 2

Você concilia dezenas, ou até centenas,
de trabalhos de impressão todos os dias.
Agora você pode adicionar melhorias
a esses trabalhos, alcançando mercados
novos e lucrativos sem sacrificar os benefícios
da impressão digital de pequena tiragem.

Com a tecnologia Adaptive CMYK+, as
demandas atuais do mercado podem ser
atendidas com uma simples troca. Essa
capacidade 3 em 1 (troca de Toners Especiais
CMYK, vibrante e fluorescente em um
dispositivo Xerox ®) permite triplicar a
versatilidade do seu investimento em hardware.

O Adaptive CMYK+ Kits oferece um ponto
de entrada acessível em aprimoramentos
de impressão de alto valor, permitindo que
você estabeleça um novo potencial de lucro
para o seu investimento na PrimeLink.

Agora, com o Xerox ® Adaptive CMYK + Kits,
os designers têm mais liberdade para ir além.
Mais oportunidades de dar vida às ideias.
E mais formas de garantir que as peças
impressas chamem a atenção.

24–89

%

Os compradores de
impressão que estão
dispostos a pagar extra
para ter além do CMYK1
1 Keypoint Intelligence-InfoTrends, “Beyond CMYK: The Use of Special Effects in Digital Printing” (Além do CMYK: O Uso de Efeitos Especiais na Impressão Digital)
2 Keypoint Intelligence/InfoTrends, Print Trends Outlook 2019 (Panorama de Tendências de Impressão 2019)

COMO FUNCIONA

XEROX® ADAPTIVE CMYK+ KIT PAR A
IMPRESSOR A XEROX® PRIMELINK® C9065/ 70

Imprima aplicações
digitais tradicionais com CMYK:
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Troque os Toners pelo conjunto
de Toners Especiais Vibrantes Xerox ®:
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Obtenha a
qualidade
consistente
que você espera.
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Execute novas
aplicações
emocionantes com
toners com brilho
metálico, cintilante,
transparente e
branco.

Troque os toners pelo conjunto de toners
especiais fluorescentes Xerox ®:
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Crie impressões
coloridas incríveis
que brilham sob
a luz UV!

Em apenas algumas etapas simples – e em menos de dez minutos – você pode remover o conjunto de toner
CMYK e substituí-lo pela capacidade de criar adornos incríveis com toners especiais vibrantes ou fluorescentes.
PR IN C IPA IS COM P O N E N T E S D O K I T

Triplique a sua versatilidade com dois novos conjuntos de
acessórios fáceis de trocar, que apresentam toners especiais
de alta demanda para novas aplicações e decorações.

VIBRANTE

• Toners iniciais (dourado, branco, prateado
e transparente)
• Unidade de gaveta xerográfica de cores
vibrantes
• Conjunto do distribuidor de cores vibrantes
• Carrinho (927 x 711 x 705 mm/36,5 x 28 x
27,75 pol.)
VIBRANTE ESSENCIAL COM OS
COMPONENTES DO COMPONENTES
DO KIT (KIT DE COMBINAÇ ÃO)1

Tudo no kit vibrante (acima) mais:
• Toners iniciais (ciano fluorescente, magenta
fluorescente, amarelo fluorescente)
• Unidade de gaveta xerográfica de cores
fluorescentes
• Conjunto do distribuidor de cores fluorescentes
O P Ç Õ E S C O M PAT Í V E I S D E S E R V I D O R
DE IMPRESSÃO:

• Servidor de impressão Xerox ® EX C9065/C9070
desenvolvido pela Fiery ®
• Servidor de impressão Xerox ® EX-i C9065/C9070
desenvolvido pela Fiery ®
• Servidor Xerox ® Integrated em cores com
o software BiancoDigitale – Software do
servidor para computador/Mac

Toners Especiais Vibrantes e
Fluorescentes ajudam a direcionar
aplicações de alto crescimento,
como cartões comemorativos,
panfletos, convites, pôsteres, cartazes,
vales-presente e muito mais.
1
2

Kit fluorescente disponível somente com o kit vibrante
Consulte o Guia do Design para obter instruções detalhadas

A sua capacidade de cores vai
muito além do CMYK, com
a possibilidade de adicionar
aprimoramentos com toner
especial em duas passagens –
ou usar apenas o toner especial,
para efeitos exclusivos. 2
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Toners Especiais Fluorescentes
chamam a atenção imediata com
o seu brilho atraente, e podem
brilhar ainda mais ou relevar
texto/imagens ocultas que brilham
quando expostos à luz UV.

