FlexiDYESUB

VERSÃO

19

O produto principal da SAi Flexi oferece ao mundo da sublimação uma solução completa para desenho e
fluxo de trabalho de impressão com o FlexiDYESUB. O FlexiDYESUB inclui um poderoso sistema RIP de 64
bits com um conjunto completo de recursos de produção para impressão, assim como uma aplicação
completa de desenho que torna fácil o projeto em soluções sublimáticas. Não importa o tipo de trabalho que
você precisa produzir, Flexi tem as ferramentas.

Recursos Exclusivos

CONJUNTO DE TINTAS
PERSONALIZADO
Personalize o resultado de cores
com controle total sobre os
canais de tintas individuais.

RIP DE 64 BITS
O Flexi 19 é mais forte, mais
rápido e tem mais poder de
produção do que nunca.

SIDEKICK
Gerencie contas de clientes, crie
cotações e acompanhe trabalhos.
SIDEKICK É UMA ASSINATURA PAGA.

ETAPAS E REPETIÇÕES
Crie estampas sem emendas com
diferentes tipos de gotas, sem
impacto à velocidade da sua
produção.

ASSISTENTE DE PERFIL
EM CORES

O assistente automático de perfil
elimina o trabalho manual
de “adivinhação” na criação
de perfis.

MAPEAMENTO DE CORES
EM PONTOS
Personalize fórmulas de cores Spot
para corresponder à cor exata
que você busca imprimir.

RÉGUA E CONTADOR DE
CÓPIAS

Adicione uma régua ou contador de
cópias na impressão para trabalhos
longos e acompanhe facilmente
as impressões.

BIBLIOTECAS PANTONE
Inclui Bibliotecas de Cores
Pantone. Use com o Pantone Fine
Tune ou “Ajuste Fino” para
melhores resultados.

FIND MY FONT

Com o Find My Font você
instantaneamente detecta as
melhores correspondências de
fontes, em segundos.
GRÁTIS PARA ASSINATURAS FLEXI.

GERENCIAMENTO DE CORES

Recursos

FlexiDYESUB

Sangria & Retração para tinta metálica e branca
CleanColour™ para purificação das cores
Correspondência em cores PANTONE® e Personalizado Cores Spot
Recalibração de mídia rápida e fácil
Ferramenta de Correspondência de Cores Spot e PANTONE® Fine-Tune
Configuração personalizada de conjunto de tintas

Assistente de Perfil de Mídia e Criação ICC
RIP DE 64 Bits
Régua
Contador de cópias impressas
Agrupamento automático

IMPRESSÃO E PRODUÇÃO

Intercalar Panelização para múltiplas cópias
Agrupamento inteligente e Panelização automática
Saida de corte para mesas multi-cortadoras
Ferramentas de acabamento em banner e tela
Rapport ou Repetição Têxtil
Fluxo de trabalho de corte e impressão líder na indústria
Hot Folder para fluxo de trabalho automatizado
Conjunto completo de drivers para impressoras de pequenos à grandes formatos

Registro de trabalhos em HTML para relatório de produção
Impressão simultânea

5

Poderosa ferramenta visual para Panelização
Agrupamento automatizado e manual para economia de mídia
Corte por linha de caminho
Ferramenta de apagar vetores
Marcas de registros relativas a mídias
Marcas de corte para recortes manuais
Ferramenta de aprovação Online de artes

DESIGN

Bibliotecas de paleta de cores em vinil 3M, Avery, etc.
Cortes de contornos múltiplos
Gradientes - SpotColor, RGB, CMYK
Sombras suaves
Vetorização de traços em preto e branco e cores
Suporte ao plug-in de bitmaps Adobe® PhotoShop®
Campos de serialização automática de números e texto
Agrupamento de formas verdadeiras para recorte de contornos
Braille grau 2
Matriz de dados

Criador de QR Code para sinalização interativa

SAi Flexi é marca registrada da SAi; Adobe é marca registrada da Adobe Systems, Inc.; Todas as outras marcas registradas são propriedade dos respectivos proprietários. ©2019 SAi.
Todos os direitos reservados.
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