Flexi

FlexiSIGN & PRINT
HP Edition

Compatível com todas as impressoras HP

Solução completa de fluxo de trabalho do design à produção
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 FlexiSIGN
& PRINT 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. O HP FlexiSIGN & PRINT é compatível com mais de
1.000 cortadoras de vinil, das cortadoras de vinil mais antigas até as
mais novas usadas pela maioria das lojas de sinalização atualmente.
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• Certificação HP do mais alto nível
• Sincronização automática de mídias
• Dados variáveis
• Impressão de camadas
• 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®
• Impressão usando aplicativos
de terceiros
• Fluxo de trabalho completo
de gerenciamento de cores
• Integração com o HP WallArt
• Compatibilidade com o Opos Xtra

Impressão de camadas
Imprimir trabalhos com tinta branca/várias camadas nunca foi tão
fácil. O FlexiPRINT pode gerar tinta branca instantaneamente ou
com base na camada branca do design predefinido. O modo de
impressão “sanduíche” do Flexi é compatível com a impressão de
várias camadas. Por exemplo, uma camada inferior colorida, branco
no meio e mais cores na parte superior. Com a capacidade de
visualizar o canal branco antecipadamente, os usuários economizam
RIP e tempo de impressão e evitam o desperdício de materiais.
Controle com facilidade a forma como a tinta é impressa usando
a função Flexi RIP Production Manager.

O fluxo de trabalho
de impressão e corte
mais rápido

Abra um arquivo e crie caminhos
de contorno

→

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.

Configuração de trabalhos com
panelização e agrupamento

→

Aplicativo de desenho vetorial completo
No HP FlexiSIGN & PRINT, 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.
Aplicativo de 64 bits nativo
O HP FlexiSIGN & PRINT é capaz de utilizar todos os recursos de
processamento do seu computador, facilitando assim o trabalho
com arquivos grandes.
UPGRADE DO FLEXISIGN & PRINT HP EDITION PARA:
	
SAi FlexiSIGN & PRINT - Oferece mais drivers que não são da HP para
impressoras e cortadoras
	Assinatura do SAi Flexi - Oferece três filas de impressão adicionais, mais drivers
que não são da HP para impressoras e cortadoras, além de upgrades gratuitos

RIP, impressão e corte
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