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İşlerinizi büyütün ve değeri daha yüksek fırsatlardan
yararlanın
Daha yüksek değerli sayfalar yazdırarak yatırım getirinizin artmasına yardımcı olun.1 Açık
siyah mürekkebin görüntü kalitesinde sağladığı geliştirmeler sayesinde daha zor üretilen
satın alma noktası ürünleri sunun. Turuncu rengi kullanarak renk gamını genişletin ve daha
canlı renkler ile zengin ten rengi tonları elde edin. Çok fonksiyonlu vernik mürekkep ile görsel
efektler oluşturun.
Daha fazla yeni iş olanağı elde edin
Ürün çeşitliliğinizi yüksek kaliteli satın alma noktası ürünlerini de kapsayacak şekilde
genişletin. HP FB225 Açık Siyah Scitex Mürekkebi ekleyerek görüntü kalitesinde verimlilikten
ödün vermeden gelişmeler elde edin.
• Pürüzsüz gri tonlar ve geçişler elde edin.
• Renk dağılımı olmayan, nötr gri tonları elde edin.
• Altı işlem rengine açık siyah mürekkebi de ekleyerek aynı çıktıda daha yüksek görüntü
kalitesi elde edin.2
Daha yüksek değerli sayfalar üretin
Daha büyük, dikkat çekici markalar için çalışmayı hedefleyin. HP FB225 Turuncu Scitex
Mürekkebi ekleyerek daha geniş bir renk gamı elde edin. Daha canlı renkler ve daha zengin
ten rengi tonları elde edin. Çeşitli renkleri birleştirerek analog ile dijital arasında tutarlılık
elde edin.
• Daha geniş bir renk gamıyla çalışın.
• Daha büyük Pantone® kapsamı ile daha kurumsal renk kapsamı elde edin.
• Daha canlı renkler ve zengin, gerçeğe yakın ten rengi tonları elde edin.
HP Scitex FB7x00 Geliştirilmiş Renk Paketi'nin
kullanımı, bazı yazdırma modlarında
önceden yayımlanan çıktıya göre %10'a
varan oranda sapmaya neden olabilir. Ayrıca,
HP Scitex FB7x00 Geliştirilmiş Renk Paketi'nin
kullanılabilmesi için yazılım yükseltmesi de
gerekebilir. Turuncu veya açık siyahtan verniğe
geçilebilir; ancak vernikten turuncuya veya açık
siyaha dönmek mümkün değildir. HP FB225
Vernik Scitex Mürekkep Caldera RIP 9.1 ve üzeri
ile kullanım için tasarlanmıştır. Lütfen HP satış
temsilcinizle görüşün.
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HP Scitex FB7600 Endüstriyel Baskı Makinesi,
8 renge kadar yapılandırılabilir (standart
6 işlem rengi ve iki ilave renk).
3
HP FB225 Vernik Scitex Mürekkebi renk gamını
%18,6 arttırır. Dahili HP testlerine dayalı
sonuçlar; Nisan 2013.
1

Çok fonksiyonlu vernik ile her bir sayfayı geliştirin
HP FB225 Vernik Scitex Mürekkep ekleyin ve olanaklarınızı genişletin. Ek bir koruma düzeyi
elde edin ve göz alıcı görsel efektler üreterek müşterilerinizi etkileyin. Renk gamınızı
genişletin.3
Zengin, yoğun renkler elde edin. HP'nin çok fonksiyonlu verniği, renk doygunluğunu
ve gamını geliştirir.3
• Kabartmalı metin ve görüntüler oluşturun; kusursuz hassasiyeti ile nokta vernikli çıktılar
üretin.
• Tutarlı parlaklık ve daha fazla koruma için renkli görüntüleri vernik ile ve eş zamanlı olarak
yazdırın.
Yapılandırma ve sipariş bilgileri
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Geliştirilmiş Renk Paketi 7. ve 8. renkler için ek kanal sağlayarak turuncu veya açık siyah
renklerin eklenmesini kolaylaştırır.

Daha fazla bilgi için bkz.
hp.com/go/ScitexFB7600
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