טכנולוגיית XEROX® ADAPTIVE CMYK PLUS

הדפסה עם
השראה חדשה
הגיע הזמן לבטא יותר דימיון ויצירתיות בכל עמוד מודפס.
הדפסה מתמחה היא אחד מהפלחים הדיגיטליים שנהנים מהצמיחה המהירה
ביותר .היא מעניקה למעצבים ,למדפיסים ולרוכשי ההדפסות גישה לאפשרויות
1
חדשות ומורחבות.
די ברור שהציפיות בתחום ההדפסה הדיגיטלית הולכות ומשתנות .איך אפשר
להסתגל לכל השינויים החדשים? כדי להכפיל את חופש העיצוב שלכם,
טכנולוגיית  Xerox® Adaptive CMYK Plusמאפשרת להוסיף ארבעה שיפורי
 CMYK Plusחדשים ומתקדמים באמצעות מדפסות .Xerox® Color C60/70
צבעי זהב זוהרים .צבעי כסף מרשימים .שכבה רב-תכליתית של צבע לבן.
וגוונים שקופים אלגנטיים.
אפשר להוסיף את האביזר הדינמי והגמיש הזה למדפסת בכל שלב ,כדי לחזק
את היצע ה CMYK-הקיים בתזמון הנכון.
משאירים רושם

מסתגלים ומתגמשים

מדפיסים ומרוויחים

מעצבים נולדו כדי לחלום .ליצור.
לדמיין .המעצבים הטובים ביותר מבינים בצורה
מעמיקה את היכולות והמגבלות של תהליכי
 CMYKקיימים.

בשילוב עם היתרונות של ההדפסה הדיגיטלית,
כמו סבבים קצרים ומבחר רחב של מצעים ניתנים
לדימוי ,המספר ההולך וגדל של אפשרויות
העשרה דיגיטליות מעניק מגוון רחב של הזדמנויות
2
מתקדמות ומעוררות השראה.

אתם מתמודדים עם עשרות ,אולי מאות ,עבודות
הדפסה מדי יום .עכשיו יש לכם אפשרות להוסיף
שיפורים לעבודות האלה ,ולהגיע לשווקים חדשים
ורווחיים בלי להתפשר על היתרונות של הדפסה
דיגיטלית עם סבבים קצרים.

טכנולוגיית  Xerox® Adaptive CMYK Plusמאפשרת
לעמוד בדרישות של השוק הנוכחי
באמצעות הפשטות של יכולת חיבור והחלפה נוחה.
יכולת זו של  2ב 1-מאפשרת לך להכפיל את הרב-
תכליתיות של ההשקעה בחומרה.

טכנולוגיית  Xerox® Adaptive CMYK Plusמספקת
נקודת כניסה נוחה לתחום שיפורי ההדפסה
המתקדמים ,ומאפשרת לכם לממש פוטנציאל חדש
לרווח מההשקעה הקיימת במדפסות .C60/70

עכשיו ,טכנולוגיית Xerox® Adaptive CMYK
 Plusמעניקה למעצבים יותר חופש לנסות דברים
חדשים .עוד הזדמנויות להפיח חיים ברעיונות
קיימים .ויותר דרכים להבטיח שהפריטים
המודפסים ימשכו תשומת לב.

24–89 
%

רוכשי הדפסות
מוכנים לשלם יותר
1
בהשוואה ל CMYK-בלבד

”1 Keypoint Intelligence/InfoTrends, “Beyond CMYK:The Use of Special Effects in Digital Printing
2 Keypoint Intelligence/InfoTrends Print Trends Outlook 2019

איך זה עובד

טכנולוגיית XEROX® ADAPTIVE CMYK PLUS

מדפיסים יישומים דיגיטליים
מסורתיים באמצעות :CMYK
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מריצים פעמיים כדי ליהנות
מתוצאות  CMYK Plusמרהיבות:
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מפעילים יישומים
חדשים ואיכותיים
עם צבעי מתכת
מבריקים ,טונרים
שקופים וצבע לבן.

K

C

M

Y

G

w

S

Clr

יוצרים פריטים
מודפסים מרשימים
עם עד שמונה צבעי
טונר על-גבי העמוד.

בשלושה שלבים פשוטים – ותוך פחות מ 15-דקות – אפשר להוציא את ערכת טונר ה CMYK-ולהחליף אותה
בהזדמנויות איכותיות להעשרה ,תוך שימוש בטונר זהב ,לבן ,כסף ושקוף.

כמה מהמרכיבים הראשיים של ערכת הטונר
XEROX® VIVID

• מחסניות טונר  CMYK Plusהתחלתיות:
זהב ,לבן ,כסף ,שקוף
• יחידת מגירה זירוגרפית

מכפילים את הרב-תכליתיות
עם ארבעה טונרים
מסוג ,Vivid CMYK Plus
באביזר יחיד ונוח להחלפה.

• מכלול הפצה
• עגלה ( 924מ"מ  711 xמ"מ  705 xמ"מ)
אפשרויות שרת הדפסה:

• שרת ההדפסה ,Xerox EX C60/C70
מופעל ע"יFiery®
®

• שרת ההדפסה ,Xerox® EX-i C60/C70
מופעל ע"יFiery®
• שרת  Xeroxצבעוני משולב ,עם התוכנה
 — BiancoDigitaleשרת תוכנה למחשבים
אישיים

טונרים ססגוניים מסוג – CMYK Plus
זהב ,לבן ,כסף ושקוף – עוזרים
להתמקד ביישומים עם שיעור צמיחה
גבוה ,כמו כרטיסי ברכה ,עלונים,
הזמנות ,פוסטרים ,שילוט,
שוברי מתנה ועוד.

אפשר להשתמש במגוון רחב
של אמצעי הדפסה ,כולל משי
יוקרתי ,פוליאסטר ומצעים צבעוניים,
יכולת שעוזרת ליצור פריטים
מודפסים ייחודיים ,אומנותיים
ופונקציונליים.
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טונר לבן מאפשר להבליט
טקסט ,הדגשות וגרפיקה על-
גבי מצעים כהים

