XEROX® ADAPTIVE CMYK PLUS TECHNOLOGY

Inspiration på tryk

Nu kan du vise mere fantasi og inspiration på hver trykt side.
Specialudskrivning er et af de hurtigst voksende digitale markeder, og det
åbner op for nye muligheder for designere, printere og forbrugere.1
Forventningerne til digital print har helt klart ændret sig. Hvordan vil du
tilpasse dig de nye krav? Xerox® Adaptive CMYK Plus Technology fordobler
din designfrihed ved at give dig mulighed for at tilføje fire nye avancerede
CMYK Plus-forbedringer ved brug af Xerox® Color C60/70-printere. Glitrende
guld. Iøjnefaldende sølv. Et alsidigt lag af hvidt. Plus elegante klare detaljer.
Dette dynamiske, fleksible tilbehør kan til enhver tid tilføjes til din printer,
så du kan øge dit traditionelle CMYK-tilbud, når tiden er inde.

BLIV SET

T IL PA S NIN G + FL E K SIBIL I T E T

PRODUKTION + PROFIT

Designere er født til at drømme.
Til at skabe. Til at innovere. De bedste
designere forstår fuldt ud mulighederne
og begrænsningerne med traditionelle
CMYK-processer.

Når fordelene ved digital udskrivning
såsom korte kørsler kombineres med
et bredt udvalg af suveræne substrater,
giver det tilsammen et stigende antal
digitale forbedringer samt adskillige
inspirerende og værdiforøgende
muligheder. 2

Du håndterer sikkert dusinvis, måske
hundredvis, af udskriftsjobs hver dag. Nu
kan du tilføje yderligere forbedringer til disse
jobs og nå nye, lukrative markeder uden at
gå på komprimis med hverken kvaliteten
eller fordelene ved hurtig digital udskrivning.

Nu giver Xerox ® Adaptive CMYK Plus
Technology designere større frihed til at
udforske. Flere muligheder for at bringe
deres ideer til live. Og nye måder til at
sikre, at deres mesterværker bliver set.

Med Xerox Adaptive CMYK Plus
Technology kan du imødekomme
nutidens omfattende og krævende
printkrav. De nye innovative funktioner
giver dig mulighed for at fordoble
fleksibiliteten af din hardwareinvestering.
®

24–89

%

Den førsteklasses print,
som købere er villige til
at betale kun for CMYK1

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

Xerox ® Adaptive CMYK Plus Technology
giver dig overkommelige nye muligheder
for forbedringer af højeste kvalitet, så
du let kan realisere nye profitpotentialer
fra din C60/70-investering.

SÅDAN FUNGERER DET

XEROX® ADAPTIVE CMYK PLUS TECHNOLOGY

Udskriv traditionelle digitale
print med CMYK:
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Udskift med
Xerox ® Vivid-tonersæt:
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Få den
konsekvente
kvalitet, du
forventer.
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Kør to gennemgange for
fremragende CMYK Plus resultater:
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Fremstil
spændende
nye print med
iøjnefaldende
metalfarver,
klar toner eller
hvide detaljer.
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Fremstil
iøjnefaldende
udskrifter med op
til 8 tonerfarver
på hver side.

I tre enkle trin - og på under 15 minutter - kan du fjerne dit CMYK-tonersæt og udskifte det med
spændende printmuligheder skabt med guld, hvid, sølv og klare tonerpatroner.

N O G LE CEN T R A LE XEROX®
TONERKOMPONENTER

• CMYK Plus Toner starterpatroner:
Guld, hvid, sølv, klar
• Xerografisk skuffeenhed
Fordobbel alsidighed
med fire levende
CMYK Plus-tonere
i letudskifteligt tilbehør

• Beholderenhed
• Skuffe (924 mm x 711 mm x 705 mm)
VA L G A F P R I N T S E RV E R :

• Xerox ® EX C60/C70 Print Server
Powered by Fiery ®
• Xerox ® EX-i C60/C70 Print Server
Powered by Fiery ®
• X
 erox Integrated Color Server
med BiancoDigitale Software—
serversoftware til PC

Livlige CMYK Plus-patroner med
guld, hvid, sølv og klar toner er
målrettet mod profitable
anvendelsesmuligheder, som
f.eks. lykønskningskort, brochurer,
invitationer, plakater, skiltning,
gavekort og meget mere.

Du kan anvende en bred vifte
af materialer, som f.eks.
luksussilke eller polyester og
farvede substrater, til at skabe
karakteristiske, iøjnefaldende
og funktionelle udskifter.

For mere information skal du gå til Xerox.com
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Hvid toner kan gøre tekst,
detaljer og grafik mere
effektiv på mørk baggrund.

