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RECURSOS E BENEFÍCIOS DA PRODUÇÃO POPULAR
• omanda uma impressora de grande
ormato
• A ra ou arraste e solte ar uivos TIFFs PEGs
EPS PS e P F RIP diretamente na ila de
impressão
• Imprima diretamente de aplicativos de
cria ão
• P F RIP r pido e nativo processa
transparências e ar uivos complexos com
acilidade
• imensione corte organize em pain is e corri a
a cor em segundos diretamente dentro do
Production anager
• Salve o m ximo de m dia com a otimiza ão
autom tica ou manual de tra alhos
• om ine automaticamente cores spot PANT NE
•
tenha o vermelho e tons de verde e azul mais
vi rantes com o recurso lean olor
• Inclua centenas de m dias I
proles para conseguir o
resultado de impressão dese ado
• i erdade para crescer e passar para outros n veis de
produtividade na am lia Flexi

O próximo passo
• Atualize para FlexiPRINT ou
FlexiSIGN & PRINT
• Atualize de uma versão antiga do
FlexiPRINT SE ou PhotoPRINT SE
• Entre em contato para encontrar
um revendedor autorizado mais
perto de você
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Principais recursos
do SAi Flexi
Ferramenta de aprovação da ilustração
Exibição de corte de animação
Defina a ordem de corte
Bibliotecas de paleta de cores de vinil 3M, Avery etc.
Corte de contorno múltiplo
DESIGN

Gradientes - SpotColor, RGB, CMYK
Sombras Suaves
Black & White and Color Trace Vectorization
Suporte para plug-in bitmap Adobe® PhotoShop®
Serialização automática dos campos de número e texto
Criador de código QR para sinalização interativa
Otimização avançada para corte de contorno
Braile de grau 2
Matriz de dados
Panelização interativa
Corte de vinil direto
PRODUÇÃO

Ferramentas de finalização de banner e canvas
Múltiplas cópias em têxtil
Fluxo de trabalho de impressão e corte líder do mercado
Hot Folders inteligentes para um fluxo
de trabalho automatizado

GERENCIAMENTO DE CORES

IMPRIMINDO

Conjunto completo de drivers de impressão de formatos
de pequeno a grande
Log HTML do trabalho para relatório de produção
Impressão simultânea
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Ferramenta de panelização potente
Otimização automática e manual de salvamento de mídia
Contração e expansão para tinta metálica e branca
CleanColor™ para Cor pura
Correspondência de cor spot personalizada e PANTONE®
Recalibração fácil e rápida de mídia
Ferramenta de correspondência da cor spot de rápido ajuste fino

Ferramenta de substituição de cor
Criação de perfil de mídia ICC baseado no assistente
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