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Zyskaj nowe, cenne możliwości biznesowe
Drukuj więcej prac wysokiej wartości, zwiększając zysk z inwestycji1. Wykonuj bardziej
wymagające zlecenia na druk stojaków reklamowych z grafiką wysokiej jakości dzięki
wykorzystaniu szarego atramentu. Używaj koloru pomarańczowego, aby rozszerzyć
gamę barw oraz uzyskać żywsze kolory i głębsze odcienie cieliste. Osiągaj atrakcyjne
efekty wizualne dzięki zastosowaniu wielofunkcyjnego lakieru.
Zyskaj nowe okazje biznesowe
Rozszerz swoją ofertę o druk wysokiej jakości stojaków reklamowych. Zacznij korzystać
z szarego atramentu HP FB225 Scitex, aby poprawić jakość obrazów bez spadku wydajności.
• Osiągaj gładsze szarości i łagodne przejścia tonalne.
• Uzyskuj neutralne szarości bez efektu dominanty barwnej.
• Drukuj w wyższej jakości bez spadku przepustowości dzięki dodaniu szarego atramentu
do sześciu kolorów procesowych2.
Drukuj prace o wyższej wartości
Zdobądź prestiżowych klientów. Zacznij korzystać z pomarańczowego atramentu
HP FB225 Scitex, aby uzyskać szerszą gamę barw, żywsze kolory i głębsze odcienie cieliste.
Odwzorowuj barwy charakterystyczne dla danej marki, zapewniając spójność kolorystyczną
w druku zarówno analogowym, jak i cyfrowym.
• Pracuj z szerszą gamą barw.
Użycie pakietu HP Scitex FB7x00
Enhanced Color Pack w niektórych
trybach drukowania może spowodować
odchylenie o maksymalnie 10% w stosunku
do wcześniejszej przepustowości. Ponadto
użycie pakietu HP Scitex FB7x00 Enhanced
Color Pack może wymagać aktualizacji
oprogramowania. Ze stosowania atramentu
pomarańczowego lub szarego można się
przełączyć na stosowanie lakieru, jednak
nie jest już możliwe ponowne przełączenie
z lakieru na kolor pomarańczowy lub szary.
Lakier HP FB225 Scitex jest przeznaczony
do stosowania z oprogramowaniem
Caldera RIP 9.1 lub nowszym. Skontaktuj się
ze swoim przedstawicielem handlowym HP.
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W przemysłowym urządzeniu poligraficznym
HP Scitex FB7600 można używać do 8 kolorów
(6 standardowych kolorów procesowych i dwa
kolory dodatkowe).
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Lakier HP FB225 Scitex zwiększa paletę
kolorów o 18,6%. Wyniki uzyskane
na podstawie wewnętrznych testów HP;
kwiecień 2013 r.
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• Uzyskaj lepszą zgodność z paletą Pantone® i z dodatkowymi barwami firmowymi.
• Drukuj żywsze kolory i głębsze, bardziej realistyczne odcienie cieliste.
Zwiększ atrakcyjność drukowanych prac dzięki zastosowaniu wielofunkcyjnego
lakieru
Zwiększ swoje możliwości, korzystając z lakieru HP FB225 Scitex. Zrób wrażenie
na klientach, osiągając atrakcyjne efekty wizualne i zapewniając dodatkową ochronę
nośników. Rozszerz stosowaną paletę barw3.
Generuj wydruki o większej głębi i dużym nasyceniu kolorów. Wielofunkcyjny lakier HP
zwiększa nasycenie kolorów i rozszerza paletę barw3.
• Drukuj wytłaczane teksty i obrazy; stosuj lakier punktowo z wysoką precyzją.
• Drukuj kolorowe obrazy, jednocześnie je lakierując, aby uzyskać jednolity połysk
i zapewnić dodatkową ochronę.
Informacje o konfiguracji i sposobie zamawiania
CP408A

Przemysłowe urządzenie poligraficzne HP Scitex FB7x00 z pakietem Enhanced Color Pack

Pakiet Enhanced Color Pack zapewnia dodatkowy siódmy i/lub ósmy kanał koloru,
umożliwiając dodanie barwy pomarańczowej lub szarej.

Więcej informacji na stronie
hp.com/go/ScitexFB7600

Zarejestruj się, aby otrzymywać bieżące informacje
hp.com/go/getupdated
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