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Seu sonho de design real izado.

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. Os vernizes e a aparência metálica são dois 
exemplos populares de acabamentos que chamam 
a atenção e podem ser aplicados por empresas de 
impressão industrial, mas o custo e o tempo agregados 
podem tornar estes projetos bem difíceis de alcançar. 

A Tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus para 
a impressora Xerox® Color C60/C70 veio para mudar isso. 

Este acessório inovador permite a você liberar o poder  
e o artifício dos quatro toners CMYK Plus de cores vibrantes 
— ouro, branco, prata e transparente em uma única 
passagem, o que traz melhorias de alto valor às pequenas 
tiragens digitais de maneira fácil e econômica.
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Os aprimoramentos exclusivos da Tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus tornam mais fácil trazer 
a inspiração para a impressão, enquanto a mantêm dentro dos orçamentos e cronogramas dos clientes.

USO DE MÉTODOS TRADICIONAIS: TECNOLOGIA ADAPTIVE CMYK PLUS:

Diga adeus  ao acabamento metal izado 
ou revest imento de  alto  custo  e  diga alô 
aos  novos  t rabalhos .

Adicione dias à sua linha 
do tempo da produção.

Embora bonita, a impressão 
metalizada é um método 
de impressão demorado 
e trabalhoso, que exige várias 
tiragens para a obtenção 
de designs de várias cores.

Adicione o custo.

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). 

Proporcione aprimoramentos por demanda.

Adicione uma grande diversidade de enfeites 
metálicos, brancos e transparentes a qualquer 
elemento do trabalho, seja ele estático ou variável. 
Os trabalhos são impressos na mesma taxa produtiva 
da impressão somente CMYK. Não é preciso tempo 
adicional para o ajuste ou secagem!

Ideal para:

Cartões comemorativos e convites

Folhetos e brochuras

Cartazes e sinalizações

Bilhetes para eventos, vales-presente  
e muito mais!
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A Tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus oferece uma maneira totalmente nova de pensar sobre o design durante 
o processo de criação para uma impressora C60/C70. Ao utilizar até quatro toners CMYK Plus de cores vibrantes ao 
mesmo tempo, a impressão digital pode deixar de ser uma opção básica para ser uma opção altamente desejável.

COLOQUE TODA A SUA INSPIRAÇÃO NA IMPRESSÃO COM ESTA OPÇÃO FLEXÍVEL:

Seus clientes também 
irão amar o impacto 
econômico que os toners 
CMYK Plus oferecem!

Execute novas 
aplicações 
emocionantes 
com toners com 
brilho metálico 
cintilante, 
transparente 
e branco.

Obtenha  
a qualidade  
consistente  
que você  
espera.

Imprima aplicações digitais tradicionais  
com CMYK:

Substitua pelo Kit Xerox® de toners  
de cores vibrantes:

CIrSG W

Crie impressões 
atraentes com 
até oito cores 
de toner na página.

Execute duas passagens para resultados  
CMYK Plus impressionantes.

YMK C

Sua nova fer ramenta essencial  de  design.
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Crie um efeito de cor sólida:
Cada um dos toners CMYK Plus – Ouro, 
Branco, Prata e Transparente – pode ser 
usado individualmente para criar efeitos 
sólidos impressionantes. Nossas tintas 
metálicas 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 problema! A Tecnologia 
Adaptive CMYK Plus carrega os quatro 
toners CMYK Plus ao mesmo tempo, 
de modo que você não se limita a apenas 
uma cor de aprimoramento por trabalho.

Camada CMYK com CMYK Plus:
Quando há necessidade de um visual 
vibrante, pense no impacto que os 
toners CMYK Plus podem causar quando 
depositados em camada com  CMYK. 
Ao executar a arte básica com uma 
segunda passagem do CMYK Plus, 
é possível adicionar uma camada de 
alto impacto impressionante de maneira 
simples e econômica.

Prepare-se  para  br i lhar.

Crie efeitos impressionantes com o CMYK Plus:
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+
Este guia vai orientar você através 
dos vários caminhos existentes para 
o uso dos toners CMYK Plus na 
impressora Xerox® Color C60/C70. 
 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 aplicativos do Adobe® Creative 
Suite. 

As instruções de impressão assumem 
que o operador da impressora está 
familiarizado com a Color C60/C70 
e opções front-end.
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Familiarizando-se 
com o CMYK Plus.
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Imagine.
Cr ie.

A lcance.



8

Imprima com até quatro toners CMYK Plus de cores vibrantes 
em uma única passagem.

Efeitos metálicos reais: o brilho 
dos toners CMYK Plus metálicos 
de cores vibrantes pode ser usado 
individualmente ou em camadas com 
outras cores – CMYK ou outros toners 
CMYK Plus – 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. 

Trazer  a  inspiração para  a  impressão 
ficou agora  mais  fáci l .

TRANSPARENTE

PRATA

BRANCO

OURO

FAMILIARIZANDO-SE COM O CMYK PLUS
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A Tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus é um kit de acessórios inovador que permite ao provedor de impressão trocar 
o toner CMYK da impressora Xerox® Color C60/C70 pelos toners CMYK Plus de alto valor em apenas alguns minutos.

Embora os toners CMYK Plus se registrem bem em cada face de uma página, pode haver algumas variações nos 
trabalhos que exigem toners CMYK e CMYK Plus, 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. Você vai saber mais neste guia.

Os toners CMYK Plus substituem 
o CMYK na C60/C70 como um 
conjunto:

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

A ordem das cores na impressora 
não afeta a maneira como o design 
será impresso. O que controla 
a aparência da impressão é a ordem 
e as configurações do objeto 
no seu arquivo de design.

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.

Y
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Criação de arquivos 
com cores sólidas 
para CMYK Plus.
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Adicione br i lho e  cinti lação com  
o  Ouro,  Branco,  Prata ou Transparente.

CRIAÇÃO DE UM EFEITO SÓLIDO

Faça os seus designs se destacarem  
com um simples efeito de cor sólida.

Os efeitos sólidos são deslumbrantes 
em sua simplicidade.

Use os toners Ouro, Branco, Prata ou 
Transparente 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 áreas de inundação, como uma 
sobreposição do transparente.

CRIAÇÃO DE 
ARQUIVOS COM 
CORES SÓLIDAS  

PARA CMYK PLUS
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Adicione um efeito  de  cor  só l ida  
aos  gráficos  ou tex

CRIAÇÃO DE UM EFEITO SÓLIDO

Embora a escolha de efeitos sólidos em Ouro, Branco, Prata ou Transparente aos gráficos ou texto resulte 
em aparências diferentes, o processo de identificação destas áreas no design é o mesmo.

Como os efeitos especiais são aplicados na impressora, os 
arquivos digitais não representam com precisão os resultados 
finais impressos. Recomendamos que você escolha uma cor 
para tornar os efeitos sólidos facilmente identificáveis nos 
arquivos.

Neste guia, vamos usar: 
• PMS 871C para Ouro 
• 100% Ciano para Branco 
• PMS 877C para Prata 
• 100% Amarelo para Transparente

Especifique como PMS 
871C e nomeie “SGold”

SALVE COMO UMA 
COR SÓLIDA

Especifique como 100% 
Ciano e nomeie “SWhite”

SALVE COMO UMA 
COR SÓLIDA

Especifique como PMS 
877C e nomeie “SSilver”

SALVE COMO UMA 
COR SÓLIDA

Especifique como 100% 
Amarelo e nomeie “SClear”

SALVE COMO UMA 
COR SÓLIDA
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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:

Ouro

CRIAÇÃO DE 
ARQUIVOS COM 
CORES SÓLIDAS  

PARA CMYK PLUS
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Adicione um efeito  sól ido  aos  gráficos  ou texto.
CRIAÇÃO DE UM EFEITO SÓLIDO

Embora este exemplo utilize o Adobe® Illustrator®, os mesmos conceitos se aplicam ao Adobe® InDesign®.

1   CRIE O SEU GRÁFICO

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

2   CRIE SUA COR SÓLIDA

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

3  RENOMEIE A SUA COR SÓLIDA

  Idealize-a como uma cor sólida  
e dê o nome de SGold. 

NOTA: 
O uso correto de letras maiúsculas 
e do nome da cor é importante! 
Isso permite à impressora saber onde 
aplicar o toner CMYK Plus.

2

1

3
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Embora este exemplo utilize o Adobe® Illustrator®, os mesmos conceitos se aplicam ao Adobe® InDesign®.

4  PREENCHA O SEU OBJETO

  Selecione os objetos na sua camada  
e os preencha com a cor SGold.

4

Ao entregar o trabalho para 
produção, informe ao provedor 
de impressão para executá-
lo com o Kit Xerox® de toners 
de cores vibrantes.

Será preciso ter a Tecnologia 
Xerox® Adaptive CMYK Plus.

Lembre-se de pedir uma prova 
no material especificado. 
Isto ajudará a garantir 
que o resultado impresso 
corresponda à intenção 
do design.

A boa comunicação com 
o provedor de impressão 
é fundamental!

CRIAÇÃO DE 
ARQUIVOS COM 
CORES SÓLIDAS  

PARA CMYK PLUS
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Criação de arquivos com 
várias cores sólidas para 
CMYK Plus.
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Adicione br i lho e  cinti lação com o Ouro, 
Branco,  Prata ou Transparente.

CRIAÇÃO DE ARQUIVOS COM VÁRIAS CORES SÓLIDAS PARA CMYK PLUS

Imprima com até quatro toners CMYK Plus de cores vibrantes 
em uma ÚNICA passagem.
Amplie o poder dos efeitos sólidos do 
CMYK Plus ao utilizar mais de uma cor 
de cada vez.
A Tecnologia Adaptive CMYK permite 
ao provedor de impressão Xerox® Color 
C60/C70 trocar os toners CMYK pelos 
toners CMYK Plus de cores vibrantes, 
proporcionando a capacidade para 
imprimir até quatro cores CMYK Plus 
de alto valor ao mesmo tempo.

O que é fundamental a ser 
lembrado durante a sobreposição 
de objetos: o knockout (vazamento) 
e a transparência podem ser criados 
com base na ordem das camadas e do 
efeito dos objetos (isto é, Multiplicar) 
no seu aplicativo de design. 

Consulte a seção Informações 
privilegiadas no final deste guia para 
obter mais informações.

Nome do arquivo: Wedding_Invite_
Vivid_size.pdf

CRIAÇÃO DE 
ARQUIVOS COM 
VÁRIAS CORES 
SÓLIDAS PARA  

CMYK PLUS
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Neste exemplo, vamos 
mostrar como usar todos 
os quatro toners CMYK Plus 
de cores vibrantes em uma 
passagem.

Imprima até  quatro  cores  sól idas  
em uma ÚNIC A passagem.
Inicie determinando quais efeitos de cores sólidas você deseja – Ouro, Branco, Prata ou Transparente – 
e onde esses efeitos serão aplicados no design.

Este exemplo utiliza:

Transparente

Prata

Branco

Ouro Visualização da produção

CRIAÇÃO DE ARQUIVOS COM VÁRIAS CORES SÓLIDAS PARA CMYK PLUS
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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.

Neste exemplo, um designer 
escolheu a ordem dos objetos 
de uma maneira específica para 
conseguir uma aparência de 
sobreposição. 

Isto é feito ao se organizar os 
objetos em camadas no aplicativo 
de design para que alguns deles 
fiquem em frente aos outros.

A impressora C60/C70 
converterá o design – incluindo 
o posicionamento dos objetos, 
cores sólidas e qualquer efeito 
de transparência especificado – 
para o papel.

CRIAÇÃO DE 
ARQUIVOS COM 
VÁRIAS CORES 
SÓLIDAS PARA  

CMYK PLUS

1a CAMADA 
OBJETO EM 
OURO

3a CAMADA 
OBJETO EM 
PRATA

4a CAMADA 
OBJETO 
TRANSPARENTE

2a CAMADA 
OBJETO EM 
BRANCO
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Use mais de um efeito sólido ao mesmo tempo.
ERSTELLEN VON DATEIEN MIT MEHREREN SCHMUCKFARBEN FÜR CMYK PLUS

Até quatro toners CMYK Plus de cores vibrantes podem ser usados em uma página – e podem até ser 
colocados para que se sobreponham – dependendo do resultado desejado.

1   CRIE O SEU DESIGN

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

2   CRIE AS SUAS CORES SÓLIDAS

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

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

 Todas devem ser designadas como  
Cores sólidas CMYK.

3  PREENCHA OS SEUS OBJETOS

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

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.

2

1

3
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4

4   SE HOUVER VÁRIOS OBJETOS CMYK PLUS 
DE CORES VIBRANTES SE SOBREPONDO 
EM UM DESIGN

 Dependendo do efeito desejado, 
é possível escolher Multiplicar os 
objetos em sobreposição para que 
as duas camadas sólidas se misturem. 
Transparente deve SEMPRE ser 
configurado para Multiplicar para 
se conseguir o melhor brilho.

Consulte a seção “Informações privilegiadas” 
no final deste guia para obter mais 
informações sobre Multiplicar.

Para obter mais informações sobre 
a sobreposição de objetos CMYK Plus nos 
aplicativos de design, consulte a Ferramenta 
de Design para a Tecnologia Xerox® Adaptive 
CMYK Plus. 

Nome do arquivo:  
Design_Tool_CMYKPlusTech.pdf

CRIAÇÃO DE 
ARQUIVOS COM 
VÁRIAS CORES 
SÓLIDAS PARA  

CMYK PLUS
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Criação de arquivos  
com CMYK e CMYK  
Plus
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Crie  impressões  atraentes  com 
até  oito  cores  em uma página.

CRIAÇÃO DE ARQUIVOS COM CMYK E CMYK PLUS

Imprima com CMYK e CMYK Plus em duas passagens.

A colocação dos toners CMYK Plus em 
camadas com impressões CMYK oferece 
um novo conjunto de possibilidades.

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 CMYK Plus com cores 
vibrantes são impressos em duas passagens, 
por isso, os designs devem ser otimizados 
para que não exijam o registro exato entre 
os dois tipos de cores.

Nome do arquivo:
Cosmetic_Box_Vivid_size.pdf

CRIAÇÃO DE 
ARQUIVOS COM  

CMYK E CMYK PLUS
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Reunindo tudo.
CRIAÇÃO DE ARQUIVOS COM CMYK E CMYK PLUS

Você pode criar muito mais interesse visual ao misturar áreas de CMYK com CMYK Plus 
para criar designs visualmente imaginativos.

Este exemplo utiliza:

Magenta

Ouro

Neste exemplo, vamos 
mostrar como usar o CMYK 
e o CMYK Plus juntos.
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CRIAÇÃO DE 
ARQUIVOS COM  

CMYK E CMYK PLUS

Utilizar os toners CMYK Plus de cores vibrantes por 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 
de cores vibrantes na segunda. 
Escolha onde as cores em cada conjunto 
de toners ficarão sozinhas no design 
e onde irão se sobrepor (e com qual 
efeito de sobreposição) para o máximo 
de impacto visual.

NOTA: 
Como um trabalho de duas 
passagens como este exige que o 
papel seja alimentado manualmente 
na impressora por 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.

2a PASSAGEM  
OURO

1a PASSAGEM  
MAGENTA
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Reunindo tudo.
CRIAÇÃO DE ARQUIVOS COM CMYK E CMYK PLUS

A criação para trabalhos CMYK/CMYK Plus utiliza princípios diferentes daqueles que você aprendeu para 
a criação de trabalhos de cores sólidas simples e trabalhos CMYK Plus sobrepostos. Este exemplo exige 
duas passagens + sobreposição.

1   CRIE O SEU DESIGN

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

2   CRIE SUA COR SÓLIDA

 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.

3  PREENCHA O SEU OBJETO

 Decida onde deseja usar os toners 
do seu kit de cores vibrantes para 
criar o melhor efeito impressionante 
possível!

1

2

3
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4  MULTIPLIQUE OS OBJETOS

 Dependendo do efeito desejado, 
é possível escolher Multiplicar os 
objetos em sobreposição para que 
as duas camadas sólidas sejam 
impressas como desejado.  

 
 Transparente deve SEMPRE ser 

configurado para Multiplicar para 
se conseguir o melhor brilho.

4

CRIAÇÃO DE 
ARQUIVOS COM  

CMYK E CMYK PLUS
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1  No menu principal, selecione Arquivo 
> Predefinições de Adobe PDF >  
Alta qualidade e clique em Salvar.

2  Selecione Geral: Compatibilidade > 
e escolha Acrobat 7.  

3  No lado inferior direito, marque 
Criar camadas do Acrobat. 

Siga estas configurações para criar um PDF predefinido no InDesign®:

Otimize  os  PDFs .
PREPARAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO

1
2

3
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4

4  Selecione Compactação: Imagens 
coloridas > Do Not Downsample 
(Não reduzir amostra). 

 Compactação > JPEG 
Qualidade da imagem > Máxima. 

 Escolha o mesmo para Imagens 
em tons de cinza. Para Imagens 
monocromáticas > CCITT Group 4.

PREPARAÇÃO DOS 
ARQUIVOS PARA 

IMPRESSÃO

No Acrobat Pro, é possível 
verificar a qualidade 
das camadas do PDF 
antes de imprimir, 
visualizando o arquivo na 
janela Ferramentas de 
produção de impressão > 
Visualização de saída.



3030

Configurações do  
fluxo de trabalho 
para a produção 
de impressão
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Prepare-se  para  o  sucesso.

Simplifique o processo de prova e produção com estas dicas:

Servidor EFI:

Servidor de Impressão Xerox® EX-I C60/
C70 desenvolvido pela Fiery® ou Servidor 
de Impressão Xerox® EX C60/C70 
desenvolvido pela Fiery® – usado para 
todos os trabalhos neste kit de amostra

• Workflow/Preset (Fluxo de trabalho/
Predefinição); Vivid_Kit ou CMYK_Kit

• Centro de dispositivos/Pasta de cor sólida; 
mova o CMYK_Plus_ON ou CMYK_Plus_Off

• Nível de brilho definido para Brilhante, 
quando o arquivo contiver toner 
transparente ou CMYK Plus

Consulte as Notas de produção das 
proposições de valor do Kit de aplicativos 
para obter mais informações.

CONFIGURAÇÕES DO FLUXO DE TRABALHO PARA A PRODUÇÃO DE IMPRESSÃO

CONFIGURAÇÕES DO 
FLUXO DE TRABALHO 

PARA A PRODUÇÃO  
DE IMPRESSÃO
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INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

A Tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus é um kit 
de acessórios inovador que permite ao provedor 
de impressão trocar o toner CMYK da impressora 
Xerox® Color C60/C70 pelos toners CMYK Plus 
de alto valor em apenas alguns minutos.

Embora os toners CMYK Plus se registrem bem 
em cada face de uma página, pode haver algumas 
variações nos trabalhos que exigem toners CMYK 
e CMYK Plus, 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 CMYK Plus, além do CMYK

Quando estiver planejando 
executar trabalhos de 2 faces

Sobrepor intencionalmente  
e definir para Multiplicar Deixar bastante espaço em brancoOU

As técnicas de aprimoramento mostradas neste guia imprimirão de maneiras diferentes, dependendo 
da superfície do material. Folhas revestidas ou de seda proporcionam efeitos mais suaves, enquanto 
folhas sem revestimento apresentam uma aparência mais “rígida”.

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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Sobreposição de objetos  durante  a  execução 
de um design SOMENTE com toners  CMYK Plus .

INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Ao sobrepor objetos com 
CMYK Plus, a ordem dos 
toners CMYK Plus no 
mecanismo de impressão 
NÃO importa.
O que importa são as seguintes 
coisas no seu aplicativo de 
layout/design:

• As posições dos objetos 
na paleta Camadas

• As configurações dos 
objetos na paleta 
Efeitos Transparência

YMK C

CIr

CIr

S

S

G

G

W

W

Ordem do mecanismo 
de impressão:
Toners CMYK

Ordem do mecanismo 
de impressão:
Toners CMYK Plus

Aplicativos de design:  
Visualização na tela

SGold ,  
na tela:

PMS 871C

SWhite, 
na tela:

100% Ciano

SSilver, 
na tela:

PMS 877C

SClear, 
na tela:
100% 

Amarelo

Para obter mais informações sobre 
a sobreposição de objetos CMYK 
Plus nos aplicativos de design, 
consulte a Ferramenta de Design 
para a Tecnologia Xerox® Adaptive 
CMYK Plus. 

Nome do arquivo: Design_Tool_
CMYKPlusTech.pdf
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Sobreposição de objetos CMYK Plus usando Normal:

Este exemplo revela os efeitos do design impresso alcançados por:

1. A posição dos objetos na paleta Camadas (camada Superior, camada Inferior)

2. A configuração dos objetos na paleta Efeitos/Transparência quando definidos 
para Normal.

O objeto CMYK Plus da camada superior (círculo) sempre será impresso sobre o objeto 
CMYK Plus da camada inferior (círculo), quando todos os objetos CMYK Plus estiverem 
configurados para Normal.

SUPERIOR
(Transparente)

SUPERIOR
(Ouro)

(Prata)

(Prata)

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

(Transparente)SUPERIOR  
(Branco)

INFORMAÇÕES 
PRIVILEGIADAS
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Sobreposição de objetos  durante  a  execução 
de um design SOMENTE com toners  CMYK Plus .

INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Sobreposição de objetos CMYK Plus usando Multiplicar e Normal:

SUPERIOR
(Transparente)

SUPERIOR
(Ouro)

(Prata)

(Prata)

NORMAL

NORMAL

NORMAL

MULTIPLICAR

MULTIPLICAR

MULTIPLICAR

(Transparente)
SUPERIOR  

(Branco)

Este exemplo revela os efeitos do design impresso alcançados por:

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.

O objeto CMYK Plus da camada superior (círculo) – combinado com o parâmetro 
Multiplicar – sempre mostrará um efeito de transparência com a camada inferior 
do objeto CMYK Plus (configuração Normal). 

Neste exemplo impresso, o objeto CMYK Plus (círculo transparente) está 
definido para Multiplicar, mas NÃO é a camada superior; portanto, os dois 
objetos CMYK Plus que se sobrepõem (círculos transparente e branco) não 
têm transparência na parte de sobreposição dos dois objetos.

A camada Superior (círculo branco) deve ser definida para Multiplicar 
para ter transparência na parte de sobreposição dos dois objetos (círculos 
branco e transparente).
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ESTRELAS TRANSPARENTES 
DEFINIDAS PARA MULTIPLICAR  
NO APLICATIVO DE DESIGN

INSIDER- 
WISSEN

Trabalhando com 
o toner CMYK Plus 
transparente:
Para conseguir o melhor 
brilho com o toner CMYK Plus 
transparente quando o seu 
design for impresso, você 
sempre deve definir os objetos 
transparentes para Multiplicar 
na paleta Efeitos/Transparência 
no aplicativo de design:

INFORMAÇÕES 
PRIVILEGIADAS
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Sobreposição de objetos  durante  a  execução  
de  um design SOMENTE com toners  CMYK Plus .

INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Sobreposição de objetos CMYK Plus usando Multiplicar:

SUPERIOR
(Transparente)

SUPERIOR
(Ouro)

(Prata)

(Prata)

MULTIPLICAR

MULTIPLICAR

MULTIPLICAR

MULTIPLICAR

MULTIPLICAR

MULTIPLICAR

(Trans- 
parent)

SUPERIOR  
(Branco)

Este exemplo revela os efeitos do design impresso alcançados por:

1.  A posição dos objetos na paleta Camadas (camada Superior, camada Inferior)

2.  A configuração dos objetos na paleta Efeitos/Transparência, quando todos 
são definidos para Multiplicar.

O objeto CMYK Plus da camada superior (círculo), combinado com o parâmetro 
Multiplicar, sempre mostrará um efeito de transparência com o objeto CMYK 
Plus da camada Inferior, quando também estiver configurado para Multiplicar.
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É hora de trazer mais imaginação para cada  
página impressa. 
As expectativas para a impressão digital estão mudando. Como 
você vai se adaptar? A Tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus 
duplica a sua liberdade para a criação de designs ao proporcionar 
a capacidade para adicionar novos aprimoramentos CMYK Plus 
avançados, usando as impressoras Xerox® Color C60/C70. Ouro 
cintilante. Prata atraente. Uma camada versátil do Branco. Mais 
toques Transparentes elegantes. 

A Tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus significa que 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.

Trazendo a  inspiração para  a  impressão.

Para obter mais informações, acesse Xerox.com


