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Benut meer waardevolle kansen
Druk meer hoogwaardige pagina's af en vergroot het rendement van uw investering.1
Maak gebruik van meer veeleisende POP-toepassingen met verbeterde beeldkwaliteit die
mogelijk is met behulp van lichtzwarte inkt. Gebruik oranje om het kleurenspectrum uit te
breiden en meer levendige kleuren en rijke huidtinten te verkrijgen. Creëer visuele effecten
met multifunctionele verniskinkt.
Krijg toegang tot meer nieuwe commerciële mogelijkheden
Breid uw toepassingsbereik verder uit naar hoogwaardige POP-toepassingen. Voeg
lichtzwarte inkt van HP FB225 Scitex toe voor zichtbaar betere beeldkwaliteit zonder
schade aan de productiviteit.
• Produceer zachtere grijsvlakken en -overgangen.
• Verkrijg neutrale grijstinten zonder kleurzweem.
• Verwerf hogere beeldkwaliteit bij dezelfde doorvoer en voeg daarbij lichtzwarte inkt toe
aan de zes proceskleuren.2
Produceer hoogwaardigere pagina´s
Ga achter de marktleiders aan. Voeg oranje inkt van HP FB225 Scitex toe en verkrijg een
breder kleurenspectrum. Zie meer levendige kleur en rijkere huidtinten. Laat merkkleuren
overeenkomen en bereik analoog-naar-digitaalconsistentie.
• Werk met een breder kleurspectrum.
• Bereik grotere Pantone®-dekking en meer bedrijfsmatige kleurdekking.
Gebruik van het HP Scitex FB7x00 verbeterd
kleurenpakket kan afwijkingen veroorzaken
van maximaal 10% in verhouding tot
eerder gepubliceerde doorvoer in sommige
afdrukmodi. Gebruik van het HP Scitex FB7x00
verbeterd kleurenpakket kan bovendien
een software-upgrade vereisen. U kunt
overschakelen van oranje of lichtzwart naar
vernis. Het is echter niet mogelijk om terug te
schakelen van vernis naar oranje of lichtzwart.
HP FB225 Scitex-vernisinkt is ontworpen voor
gebruik met de Caldera RIP 9.1 en hoger. Neem
contact op met uw verkoopvertegenwoordiger
van HP.
2
De HP Scitex FB7600 industriële drukpers kan
zijn geconfigureerd met maximaal 8 kleuren
(standaard 6 proceskleuren en 2 bijkomende
kleuren).
3
Vernisinkt van HP FB225 Scitex doet het
kleurenspectrum toenemen met 18,6%.
De resultaten zijn gebaseerd op interne
toetsing door HP in april 2013.
1

• Zie meer levendige kleuren en rijke, levensechte huidtinten.
Verbeter iedere pagina met multifunctionele vernisinkt
Voeg vernisinkt van HP FB225 Scitex toe en verrijk uw mogelijkheden. Maak indruk op
klanten door blikvangende visuele effecten te produceren terwijl een bijkomend niveau
van mediabescherming wordt gebruikt. Breid uw kleurenspectrum uit.3
Verkrijg rijke, dichte kleuren. Het multifunctionele vernis van HP verbetert
de kleurverzadiging en het kleurenspectrum.3
• Maak opgewerkte tekst en beelden, en produceer sportvernis met zeer nauwkeurige
registratie.
• Druk beelden in kleuren gelijktijdig met vernis af, voor uniforme glans en meer bescherming.
Configuratie en bestelinformatie
CP408A

Verbeterd kleurenpakket voor HP Scitex FB7x00 industriële drukpers

Het verbeterde kleurenpakket verschaft bijkomende 7e of 8e kleurkanalen, waarmee
de toevoeging van oranje of lichtzwarte kleuren mogelijk wordt.

U kunt meer informatie vinden op
hp.com/go/ScitexFB7600

Meld u aan voor updates
hp.com/go/getupdated
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