Flexi HP Edition

VERSÃO

21

O produto Flexi HP Edition oferece a solução completa para o fluxo de trabalho de produção de design,
impressão, impressão e corte e diretamente no vinil. Inclui um potente sistema RIP de 64 bits, com um
conjunto completo de funcionalidades de produção de impressão e corte, assim como uma aplicação
de design completa que facilita o desenho dos trabalhos e impressão. Não importa o tipo de trabalho
que você precisa produzir, o Flexi tem as ferramentas.

Novidades no Flexi HP Edition v21
• Impressão de dados variáveis
• Impressão em camadas de tintas
• Modelos JIG personalizados
• Impressão aprimorada durante RIP
• Prévia do canal de saída
• Corte de contorno de artboard
• Nomes e cores de linha de corte personalizados
• Backup de dados de usuário

Recursos padrão
• Mecanismo de RIP de 64 bits rápido e potente
• Solução completa de design, impressão
e impressão e corte
• Mapeamento de cores spot
• Agrupamento avançado
• Ferramentas de acabamento de banner
• Edição fácil de vetores e outros tipos de imagem
• Adição de linhas de corte com apenas alguns cliques
• Processo com etapas contínuas, do design à impressão

Aplicativos

Sinalização

Decalques e adesivos

Adesivos de veículos

Banners

Gráficos rígidos

Textos de vinil

Para obter mais informações, visite ThinkSAi.com/HPLatex
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NOVO – Dados variáveis
Ferramenta de apagar vetores
Marcas de corte para recortes manuais

PROJETAR

Selecionar direção de corte
Cortador por caminho
Defina a ordem de corte
Bibliotecas de paleta de cores em vinil da 3M, Avery etc.
Design do corte de contorno
Gradientes - Cor Spot, RGB, CMYK
Braille grau 2
Criador de QR Code para sinalização interativa
NOVO – Aplicativo de 64 bits nativo
NOVO – Impressão em camadas
NOVO – Impressão aprimorada durante RIP
NOVO – Prévia do canal de saída
NOVO – Corte de contorno de artboard
NOVO – Nomes e cores de linha de corte personalizados
NOVO – Suporte de camada do Adobe® Illustrator®
NOVO – Backup de dados de usuário

IMPRESSÃO E PRODUÇÃO

NOVO –Summa/HP OPOS Extra Mark
NOVO – Suporte ao código de barras Graphtec
NOVO – Prévia da linha de corte de contorno
NOVO – Offset de corte de contorno manual
NOVO – Salvar para compensação de tamanho de saída por predefinição
NOVO – Modelos JIG
Régua e Contador de cópias impressas
Agrupamento automático
Agrupamento inteligente e ladrilho automático
Opção de corte por passada
Panelização interativa
Corte direto em vinil
Ferramentas de acabamento em banner e canvas
Repetição têxtil
Hot Folders inteligentes para um fluxo de trabalho automatizado
Impressão simultânea
Agrupamento automatizado e manual para economia de mídia

OUTROS

GERENCIAMENTO
DE CORES

NOVO – Certificação G7

OPC* OPC*

NOVO – Suporte personalizado do conjunto de tintas (se a impressora for compatível)
NOVO – Perfilador de link de dispositivo (se a impressora for compatível)

OPC* OPC*

Ferramenta de cores spot de ajuste fino PANTONE®

OPC* OPC*

Mapeamento de cores spot
Choke & Bleed para tinta metálica e branca
Ferramenta de substituição de cor
Criação de perfil de mídia ICC baseado no assistente

OPC* OPC*

Impressoras suportadas

HP Latex
1XX e
3XX

Toda HP

HP Latex
1XX, 3XX
e 7XX

Toda HP Toda HP + Toda HP +
outros
outros

* Recurso incluído no Perfilador de cores. Perfilador de cores vendido separadamente.
SAi Flexi é marca comercial da SAi. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. ©2021 SAi. Todos os direitos reservados.
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