XEROX® ADAP T IVE CMYK PLUS TECHNOLOGIE

Nieuwe inspiratie voor
drukwerk
Het wordt tijd om elke gedrukte pagina tot de verbeelding
te laten spreken.
Specialistisch drukwerk is één van de snelst groeiende digitale segmenten en
biedt meer mogelijkheden voor ontwerpers, drukkers en kopers van drukwerk.1
Het is duidelijk dat de verwachtingen die aan digitaal printen gesteld
worden aan het veranderen zijn. Hoe kunt u zich aanpassen? Dankzij
de Xerox® Adaptive CMYK Plus technologie wordt uw ontwerpvrijheid
verdubbeld met vier nieuwe, hoogwaardige CMYK Plus tonerkleuren voor
de C60/70 kleurenprinters. Fonkelende goudtinten. Oogstrelend zilver.
Een veelzijdige laag wit. Plus elegante transparante accenten.
Deze dynamische en flexibele accessoire kan op elk gewenst moment op
uw printer gebruikt worden ter aanvulling op de traditionele CMYK-toner.
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Ontwerpers zijn voorbestemd om te
dromen. Te creëren. Te fantaseren. De
beste ontwerpers zijn zich volledig bewust
van de mogelijkheden en beperkingen
van traditionele CMYK-processen.

Gekoppeld aan de voordelen van digitaal
printen zoals kleine oplages en een breed
scala aan substraten, biedt het groeiend
aantal opties voor digitale decoratie
veel inspirerende en hoogwaardige
mogelijkheden. 2

U verwerkt dagelijks tientallen
of misschien wel honderden
printopdrachten. Nu kuntu deze
opdrachten nog beter uitvoeren
en zo nieuwe en lucratieve markten
aanboren en toch blijven profiteren
van de voordelen van digitaal printen
in kleine oplages.

De Xerox ® Adaptive CMYK Plus
technologie geeft ontwerpers de vrijheid
om hun grenzen te verleggen. Meer
mogelijkheden om ideeën tot leven te
brengen. En meer manieren om te zorgen
dat hun drukwerk de aandacht trekt.

Met de Xerox ® Adaptive CMYK Plus
technologie kan aan de huidige vraag van
de markt voldaan worden door de toner
op een eenvoudige manier te verwisselen.
Hiermee verdubbelt u de veelzijdigheid
van uw hardware.
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meer willen kopers van
commercieel drukwerk
betalen voor meer dan
alleen 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 technologie
biedt u een betaalbaar uitgangspunt
voor hoogwaardige printverbeteringen,
waarmee u meer winst uit uw bestaande
investering in de C60/70 printer kunt
halen.

Z O W E R K T H E T. . .
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Traditionele digitale toepassingen
printen met CMYK:
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Voor de
constante
kwaliteit
waar u op kunt
vertrouwen.

Vervangen door de Xerox ®
Vivid-tonerkit:
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In twee gangen printen voor
fantastische resultaten van CMYK Plus:
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Prachtige
nieuwe
toepassingen
printen met
glinsterende
metallic tinten,
transparante
toners en wit.
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Oogstrelend
drukwerk maken
met wel 8
tonerkleuren
op de pagina.

Met drie eenvoudige stappen (en in minder dan 15 minuten tijd) kunt u de CMYK-tonerkit verwijderen
en vervangen door interessante nieuwe decoratiemogelijkheden met gouden, witte, zilveren en
transparante toners.

E E N A A N TA L V A N D E B E L A N G R I J K E
X E ROX® V I V ID'S TO N E R K I T
COMPONENTEN

•	C MYK Plus tonercartridges:
goud, wit, zilver en transparant
Verdubbel uw
veelzijdigheid met vier
Vivid CMYK Plus toners
in één eenvoudig te
verwisselen accessoire

• Xerografische ladenblok
• Montage houder
• Console (924 mm x 711 mm x 705 mm)
PRINTSERVERKEUZES:

•	Xerox ® EX C60/C70 Print Server
Powered by Fiery ®
•	Xerox ® EX-i C60/C70 Print Server
Powered by Fiery ®
• Xerox geïntegreerde kleurenserver met
BiancoDigitale Software—Server
Software voor de PC

Met de Vivid CMYK Plus toners
(goud, wit, zilver en transparant)
kunt u zich gaan richten op snel
groeiende toepassingen zoals
wenskaarten, flyers,
uitnodigingen, posters, borden,
kadobonnen en nog veel meer.

U kunt allerlei media
gebruiken, zoals luxe zijde,
polyester en gekleurde
substraten om opvallend,
creatief en functioneel
drukwerk te maken.

Ga voor meer informatie naar Xerox.com
©2019 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox® en "Made To Think" zijn handelsmerken van Xerox Corporation
in de Verenigde Staten en/of andere landen. 08/19 BR26679 X60SS-04DB

Met witte toner springen
tekst, accenten en
afbeeldingen eruit op
donkere substraten.

