
Let  op :  Niet  te  missen kansen 
voor  CMYK+ d ienen z ich  aan.

MAAK OOGSTRELENDE DIGITALE 
PRINTVERBETERINGEN

Dankzij de optie om te printen met 
Xerox® Fluorescerende toner vanuit het 5e 
printstation, opent uw Xerox® iGen® 5-pers 
een wereld van nieuwe mogelijkheden. 

De toner produceert een high-visibility tint 
die aandacht trekt. Boekomslagen springen 
van de planken. Posters en reklameborden 
trekken de aandacht. Direct mail valt op. 

De speciaal samengestelde toner veroorzaakt 
ook fluorescentie — een oplichtend effect —  
onder ultraviolet licht, zodat drukwerk 
van de pagina springt met tal van nieuwe 
toepassingsmogelijkheden.  
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VRAAG EEN HOGERE PRIJS : 

Volgens een recent onderzoek 
verwachten kopers van drukwerk 
tot 38% meer te betalen voor 
digitale printverbeteringen 
in fluorescerende kleuren dan 
voor normale kleuropdrachten1

38%
Toner licht op  

onder UV-licht!



Breng drukwerk tot leven met 
fluorescerend geel en trek de aandacht.
Wilt u de waarde van uw digitale printopdrachten verhogen, dan is de iGen® 5 de juiste 
oplossing. Ontwerpers kunnen bestanden maken waarbij fluorescerend geel over of naast 
CMYK wordt geprint om de paginainhoud te versterken en belangrijke berichten eruit 
te laten springen — luid en duidelijk.
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Ga voor meer informatie naar www.xerox.nl/igen5

ZEG “JA”  TEGEN MEER OPDRACHTEN 

Door toevoeging van fluorescerende gele toner in het 5e printstation wordt de iGen® 5-pers nog veelzijdiger. U kunt klanten diverse  
speciale effecten bieden die hun drukwerk er echt uit laat springen. Verwissel fluorescerend geel met wit, transparant of een 
uitbreidingskleur en bied klanten de hoogwaardige toepassingen en speciale effecten waar ze om vragen. Wanneer u opdrachten 
uitvoert die geen speciale effecten vereisen, selecteert de operator gewoon de 4-kleurenmodus. Xerox® workflowsoftware helpt bij het 
coördineren van job batching op basis van de toner die zich in het 5e printstation bevindt, zodat u verzekerd bent van een optimale 
workflow.

WatermerkenFoto- en kleurverbeteringenSteunkleur- en uitvloeieffecten

DIT  GLOEIEFFECT KRIJGT U ALLEEN BIJ  XEROX ® 

Wij hebben deze toner vernieuwd en verbeterd ten opzichte van 
de neon en fluorescerende gele toners en inkten die momenteel 
op de markt verkrijgbaar zijn. 

We werden geïnspireerd door het optische geel van 
tennisballen. Deze opvallende kleur, ontworpen om de aandacht 
vast te houden toen tennis voor het eerst via kleurentelevisie 
werd uitgezonden, was voorheen moeilijk te reproduceren in 
drukwerk — tot nu. 
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