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 X E R O X ®  A D A P T I V E  C M Y K + ה   כ ר ע  ה

X E R O X ®  V E R S A N T ® ס  ו פ ד ה ת  ו נ ו כ מ ל

לב  לתשומת  זכה 

 מעצבים נולדו לחלום. ליצור. 

לדמיין. המעצבים הכי טובים מבינים היטב את 
היכולות והמגבלות של תהליכי CMYK מסורתיים.

 Adaptive עכשיו, המשמעות של הטכנולוגיה
 +CMYK היא שיש למעצבים יותר חופש לחקור. 

יותר הזדמנויות לממש רעיונות. ויותר דרכים להיות 
בטוחים שיצירות הדפוס שלהם יזכו לתשומת לב.

 24–89% 

זה הזמן להכניס יותר דמיון לכל עמוד מודפס. הדפסה ייחודית 
)Specialty printing( היא אחד מפלחי השוק הדיגיטלי בעלי הצמיחה 

 המהירה ביותר, והיא פותחת אפשרויות מתקדמות בפני מעצבים, מדפסות 
וקנייני דפוס.1 

לאור השינוי בציפיות מדפוס דיגיטלי, כיצד אתה מתכנן להיערך?

אין לבלבל זאת עם טכנולוגיות שמאפשרות לך להוסיף 
 Adaptive הטכנולוגיה .CMYK-עוד צבע יחיד ל

 +CMYK שלנו מציעה חדשנות עטורת פרסים יחד עם 
הכוח לחולל שינוי ביכולות שלך, בצוררת ערכה פשוטה 

הניתנת להחלפה.

בערכת הטונרים  ®Xerox מוצעים ארבעה צבעי 
ספוט ייחודים: לבן, זהב, כסף ושקוף. ערכת הטונרים 

Xerox® Fluorescent מוסיפה עוצמה באמצעות ציאן פלואורסצנטי, 
מגנטה פלואורסצנטית, צהוב פלואורסצנטי ושחור.

ייצור + רווח

אתה מלהטט עשרות, ואולי מאות, עבודות 
הדפסה מדי יום. עכשיו תוכל להוסיף שיפורים 
לעבודות אלו ולהגיע לשווקים חדשים ורווחיים, 

מבלי לוותר על היתרונות של דפוס דיגיטלי 
במחזורי הדפסה קצרים. 

הטכנולוגיה  +Adaptive CMYK מציעה נקודת 
כניסה במחיר נוח לשיפורי הדפסה באיכות 

גבוהה ומאפשרת לך לממש פוטנציאל רווח חדש 
 .Versant-מההשקעה שלך ב

גמיש  + מסתגל 

בשילוב עם יתרונות של דפוס דיגיטלי כגון מחזורי 
הדפסה קצרים ומערך נרחב של מצעים שניתן 

להדפיס עליהם, אפשרויות עיטור דיגיטלי פותחות 
דלת להזדמנויות חדשות ומעוררות השראה באיכות 

גבוהה.2 

הטכנולוגיה  +Adaptive CMYK מאפשרת לעמוד 
בדרישות השוק של ימינו באמצעות הפשטות 

של החלפה והמשך הפעלה. יכולת ה-3 ב-1 הזו 
 Vivid , swap CMYK טונרים ייחודיים מסוג(

 ו-Fluorescent במכשיר 
 ®Xerox בודד( מאפשרת לך לשלש את מידת 

הרבגוניות של החומרה שבה השקעת.

הסכום שקנייני הדפוס 
המובילים מוכנים לשלם 

1 CMYK-בנוסף ל

מזרימים השראה להדפסה



Xerox.com לפרטים נוספים, בקר באתר 
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Xerox® Versant®  לעיצוב גרפי עבור מכונות הדפוס Xerox® Adaptive CMYK+  לפרטים נוספים, ראה קווים מנחים לעיצוב גרפי והכנת קבצים עבור הערכה *

בעזרת מספר צעדים פשוטים בלבד, ובתוך כעשר דקות, תוכל להסיר את ערכת הטונר מסוג CMYK ולהחליף אותה 
בטונרים ייחודיים שמאפשרים להדפיס עבודות יוצאות דופן ומדהימות במחזור אחד, או להוסיף עיטורים מרגשים 

לעבודות CMYK רגילות.

בד עו זה  צד  Xכי E R O X ®  A D A P T I V E  C M Y K + ה  כ ר ע ה

צור הדפסות 
צבעוניות שובות 

עין שזוהרות באור 
על-סגול!

בצע עבודות 
חדשות ומרגשות 

תוך שימוש בצבעים 
מתכתי, לבן ושקוף.

קבל את האיכות 
העקבית שניתן 
להסתמך עליה.

הדפסה של עבודות דיגיטליות מסורתיות 
:CMYK באמצעות

החלפה של הטונרים בערכת הטונר 
:Xerox® Vivid הייחודית

החלפה של הטונרים בערכת הטונר 
:Xerox® Fluorescent הייחודית

Y M KCFY FM KFC

טווח היכולות שלך יתרחב הרבה 
מעבר ל-CMYK הודות ליכולת 

להוסיף שיפורי טונר ייחודי בשני 
מחזורי הדפסה - או להשתמש 

בערכה באופן עצמאי לצורך אפקטים 
מיוחדים.*

הטונרים הייחודיים Fluorescent זוכים 
מיד לתשומת לב הודות לבוהק הלוכד 

את העין, וניתן להעצים אף יותר את 
האפקט המהמם באמצעות חשיפה 

לאור על-סגול.

 Vivid טונרים ייחודיים מסוג
ו-Fluorescent עוזרים לתת מענה 

לעבודות הדפסה שהדרישה להן גדלה 
במהירות, כגון כרטיסי ברכה, עלוני 

פרסום, הזמנות, פוסטרים, שלטים, 
שוברי מתנה ועוד.

Clr S G רוחב

הערה: החבילה כוללת מחסנית עצמאית בעלת שלושה תאים, 
לצורך אחסון בטוח ונוח של כל ערכות הטונר שלך.

שלש את מידת הרבגוניות באמצעות שתי ערכות אביזרים 
חדשות וקלות להחלפה הכוללות טונרים ייחודיים לדרישות 

גבוהות עבור עבודות הדפסה ועיטורים.

V I V I D ם  נרי הטו ערכת 

לבן, זהב, כסף ושקוף

Vivid מגירת צילום

Vivid מכלל ניפוק

F L U O R E S C E N T ם  נרי הטו ערכת 

ציאן פלואורסצנטי, מגנטה פלואורסצנטית 
וצהוב פלואורסצנטי 

 Fluorescent מגירת צילום

Fluorescent מכלל ניפוק

 V I V I D הערכות  ן  י ב ב  לו שי
F L U O R E S C E N T - ו

ערך מרבי הודות ל-11 טונרים ייחודיים

תאימות

במכונת הדפוס  ®Versant, שקצב ההדפסה 
שלה הוא 80 עמודים לדקה, מורצת התוכנה 

 ®EFI Fiery גרסה FS200 או FS200 Pro ומעלה. 
החבילה כוללת מחסנית עצמאית בעלת שלושה תאים, לצורך אחסון בטוח ונוח 

של כל ערכות הטונר שלך.

http://Xerox.com

