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VERSÃO
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Esses arquivos de recursos básicos de corte diretamente no vinil e pacote de design
importam / exportam, manipulação completa de teste ferramentas básicas de desenho. Inclui
suporte para cortar diretamente mais de 1000 modelos de vinis

RECURSOS E BENEFÍCIOS DA PRODUÇÃO POPULAR
• Uma solução acessível para design e resultado
básicos de inscrições de vinil
• Preço básico de entrada para um pacote que inclui
muitos designs extras, como linhas externas e
internas, sombras e distorções
• Os tipos básicos de texto incluem linha, arco,
caminho, e estilos de textos verticais, permitindo
formatação e design criativos
• Reduza o tempo de depilação e trabalhe com a
ferramenta de linhas de separação
• Inclui extensa biblioteca de conjuntos de
cores de vinil industriais

Recursos de design
• Conjunto completo de ferramentas bitmap, vetor, texto e
efeitos
simplificado
• Mais fácil e rápido de utilizar que qualquer outro software de
design para preparação de trabalhos de grande porte
• Projete sinais diretamente no vinil de forma fácil com diversas
cores, texto e gráficos de vetor
• Adicione um ou mais caminhos de corte de contorno aos
gráficos em segundos

O próximo passo
• Atualize para FlexiSIGN & PRINT
• Atualize de uma versão antiga
do FlexiSTARTER ou
FlexiLETTER
• Entre em contato para encontrar
um revendedor autorizado mais
perto de você
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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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