Flexi

FlexiPRINT and CUT
HP Edition

Impressoras HP Latex: 115 | 315 | 335 | 365 | 700
Cortadoras HP Latex: 54 Basic Plus |
54 Plus | 64 Plus

A verdadeira solução de impressão e corte.
Produção mais rápida.
PRINCIPAIS RECURSOS

RECURSOS DE DESTAQUE
Fluxo de trabalho de impressão e corte integrado
Aproveite o fluxo de trabalho de impressão e corte mais confiável
do mercado, com precisão impressionante e interface fácil de usar.
Desenhe sem esforço várias linhas de corte de contorno em qualquer
desenho vetorial ou bitmap e crie trabalhos de impressão e corte
precisos com menos etapas e em um único aplicativo.
Corte direto em vinil
Produza materiais gráficos e letras cortados em vinil de forma
profissional usando filme de vinil adesivo colorido. O HP FlexiPRINT
and CUT atende a todas as suas necessidades de produção e de
design gráfico avançado no que tange corte de vinil. É a solução
recomendada para produtores de sinalização cujo volume de
trabalho exige o uso de ferramentas eficientes de design e produção
que sejam capazes de produzir impressões em grande formato
e material gráfico cortado em vinil.

ThinkSAi.com/HPLatex

• Certificação HP do mais alto nível
• Sincronização automática de mídias
• Assistente de impressão fácil de usar
• Pré-visualização de trabalhos rápida
• Mecanismo de RIP de PDF rápido
e nativo
• Panelização livre e completa
• Ferramentas da Janela de nuvem
e vídeos da HP
• Agrupamento manual
e automatizado
• Margem completa, sangria
e marcas de corte
• Correspondência de cores spot
PANTONE®
• Imprima usando qualquer aplicativo
• Fluxo de trabalho completo de
gerenciamento de cores
• Ferramenta de mídia integrada da HP
• Compatibilidade com o Opos Xtra
•C
 ompatibilidade com a L700W com
impressão de camadas e tinta branca

Ferramenta de biblioteca de mídia integrada da HP
Aproveite ao máximo os recursos mais novos da impressora HP Latex
graças à estreita integração do Flexi com a biblioteca de mídia online
da HP. Visualize vários tipos de mídia e sincronize automaticamente
os perfis ICC com o Flexi para começar a trabalhar rapidamente.
Agrupamento manual e automatizado de trabalhos
O agrupamento de trabalhos automatizado do Flexi otimiza
seu dispositivo e o uso de mídia agrupando vários trabalhos de
impressão em um só trabalho antes de imprimir. Assuma o controle
usando a ferramenta de criação manual de layouts do Flexi para
agrupar rapidamente vários trabalhos de impressão ou várias
páginas, cópias, painéis ou separações referentes ao mesmo trabalho.
Aplicativo de desenho vetorial completo
No HP FlexiPRINT and CUT, você tem ao seu alcance todas as
ferramentas de desenho vetorial necessárias para criar sinalização
profissional no dia a dia. Aumente sua criatividade e produtividade
com ferramentas de design e criação de layouts extremamente
intuitivas, trabalhe com objetos inteligentes ou formas paramétricas,
solde e mescle vários objetos, crie contornos, aplique sombras,
crie textos, braille ou códigos de barras ou aplique dados variáveis
ao seu design, tudo isso em um único aplicativo.

HP Latex 315 Print and Cut Plus
Cresça com esta solução de
impressão e corte de 54 polegadas
ideal para empresas

Aplicativo de 64 bits nativo
O HP FlexiPRINT and CUT é capaz de utilizar todos os recursos de
processamento do seu computador, facilitando assim o trabalho
com arquivos grandes.
UPGRADE DO FLEXIPRINT AND CUT HP EDITION PARA:

	
HP FlexiSIGN & PRINT - Oferece mais ferramentas de gerenciamento de cores
e duas filas de impressão adicionais.

HP Latex 335 Print and Cut Plus
Expanda a aplicabilidade dos seus
serviços com esta solução de
impressão e corte de 64 polegadas

	
SAi FlexiSIGN & PRINT - Oferece mais ferramentas de gerenciamento de cores,
duas filas de impressão adicionais e mais drivers que não são da HP
para impressoras e cortadoras
	Assinatura do SAi Flexi - Oferece mais ferramentas de gerenciamento
de cores, quatro filas de impressão adicionais, mais drivers que não são
da HP para impressoras e cortadoras, além de upgrades gratuitos

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM A SAi:
SAi América do Norte, sede: info@ThinkSAi.com | 1 800 229 9068 | 801 478 1900
SAi Europa, África e Austrália: eu-info@ThinkSAi.com | +32 2 725 52 95
SAi América Latina: la-info@ThinkSAi.com | +11 2951 6228 | 98556 8198
SAi Japão: japan-info@ThinkSAi.com | +81 463 60 3804
SAi China Hong Kong e Taiwan: china-info@ThinkSAi.com | +18621 189970
SAi Sudeste Asiático e Oriente Médio: asiame-info@ThinkSAi.com | +91 88 88 33 22 77

