Flexi

®
VERSÃO

impressão, impressão e corte e diretamente no vinil. Inclui um potente mecanismo de 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 design de sinalização e impressão. Não importa o tipo de
trabalho que você precisa produzir, o Flexi tem as ferramentas.

Recursos exclusivos

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

ALINHAMENTO AUTOMÁTICO E
AGRUPAMENTO INTELIGENTE
Alinhe objetos, que sejam maiores
que seus objetos de mídia,

MAPEAMENTO
DE CORES SPOT
Personalize fórmulas de cores spot
para corresponder à cor exata
que você busca imprimir.

RÉGUA E CONTADOR DE CÓPIAS
Adicione uma régua e um contador
de cópias a trabalhos de
produção de tiragens longas
para acompanhar facilmente
as impressões.

ASSISTENTE DE PERFIL
automatizado elimina o
trabalho de adivinhação

IMPRESSÃO E CORTE
Produza com rapidez trabalhos
de impressão, impressão e corte
e corte em grandes formatos
diretamente no vinil usando
um só aplicativo.

Ferramentas corporativas e de produção*
*Ferramentas podem ter um custo adicional

FIND MY FONT
Com o Find My Font você
instantaneamente detecta
as melhores correspondências
de fontes, em segundos.

ARTWORK APPROVAL
Envie a arte diretamente para o
cliente aprovar ou fazer anotações
de mudanças.

SIDEKICK
Gerencie contas de clientes,
crie cotações e acompanhe
trabalhos.
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DESIGNER

(assinatura)
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Flexi Design

IMPRESSÃO
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SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO
E IMPRESSÃO

Flexi

(assinatura)

Recursos
Comparação
NOVO - Ferramenta de apagar vetores
NOVO - Marcas de registros relativas a mídias
NOVO - Marcas de corte para recortes manuais
NOVO - Direção de corte selecionado
NOVO - Cleaver by Path

DESIGN

Exibição de corte de animação

Bibliotecas de paleta de cores em vinil 3M, Avery, etc.
Recorte de contornos múltiplos
Gradientes - SpotColor, RGB, CMYK
Vetorização de traços em preto e branco e cores
Campos de serialização automática de números e texto
Agrupamento de formas verdadeiras para recorte de contornos
Braille grau 2
Criador de QR Code para sinalização interativa
NOVO - RIP de 64 Bits
NOVO - Régua
NOVO - Contador de cópias impressas
NOVO - Agrupamento automático

IMPRESSÃO E PRODUÇÃO

NOVO - Corte por camadas ou cores
NOVO - Agrupar saída por opções de corte
NOVO - Intercalar painéis para várias cópias
NOVO - Alinhamento automático e agrupamento inteligente
NOVO - Opção de corte por passada
Panelização interativa
Corte direto em vinil
Ferramentas de acabamento em banner e canvas
Etapa e repetição têxtil
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Impressão simultânea

SUPORTE

GERENCIAMENTO DE
COR

Agrupamento automatizado e salvamento manual de mídia
NOVO - Ferramenta de Correspondência de Cores em Pontos PANTONE® Fine-Tune
Mapeamento de cores spot
Choke & Bleed para tinta metálica e branca
Ferramenta de substituição de cor

OPT
Suporte grátis por telefone e e-mail para as versões atuais
Atualizações e upgrades de software gratuitos
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