Optioneel 5e printstation

Het i s ti j d om W i t to e te
vo eg e n a a n uw d i g i ta le p a le t.
Xerox® iGen® 5 pers

N IEUWE M OGELIJ K H EDEN –
EN ZELFS N OG M EER K AN S E N .
De Xerox® iGen® heeft een reputatie opgebouwd
voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige
digitale opdrachten – en met de optie van witte
toner van Xerox® in het 5e printstation zijn er nu
oneindig veel nieuwe mogelijkheden.
Een afbeelding benadrukken, een logo eruit laten
springen of wilt u uw vouwkartons en statische
vensterstickers op een hoger niveau tillen?
Met de iGen® 5 + witte toner is dat heel
gemakkelijk – en kunt u telkens weer een
opmerkelijk resultaat verwachten.
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D e vo ordelen van digitaal voor
e e n keur aan nieuwe opdrac hte n.
Wilt u de waarde van uw digitale printopdrachten verhogen, dan is de iGen® 5 de juiste oplossing.
Met de schitterende opvallende speciale afwerkeffecten met Xerox® witte toner, hebt u de ideale
pers met ongeëvenaarde productiviteit en voor intelligent en winstgevend digitaal printen.

L A A G VO O R L AAG V E RFRA A IE N E N V E RBE TE R EN M ET WIT
Witte toner is ideaal voor het aanbrengen van accenten, het realiseren van een aantrekkelijke uitstraling en het markeren van inhoud met een
ongeëvenaarde helderheid en matheid. Kan in maximaal twee lagen worden aangebracht via automatische multi-pass. Optie om extra witlagen
handmatig te printen voor maatwerkopdrachten.
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Twee witlagen printen onder CMYK met
geautomatiseerde multi-pass.
Wit geeft extra uitstraling aan donkere
zwaardere papiersoorten voor hoogwaardige
briefkaarten, uitnodigingen, direct mail
en meer.
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Voeg witlagen toe met behulp van
handmatige multi-pass voor een
opvallendere uitstraling

Breng een witte accentlaag aan op statische
vensterstickers voor een strakker resultaat en
meer uitstraling.

Wit geeft meer uitstraling aan donkere,
zwaardere en extra lange vellen, voor
dramatische posters en presentatiemappen.

Met wit kunt u een functionele laag aanbrengen
op transparante substraten, wat nieuwe
mogelijkheden biedt voor winkelborden.
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