
Xerox® speciale toners helpen u om 
uw concurrenten te overtreffen met 
hoogwaardige toepassingen die een 
grote impact hebben. 
Xerox® speciale toners zijn een familie van EA-toners die uitsluitend voor de Colour 800i/1000i-
persen worden aangeboden. Met de EA-toner met een laag smeltpunt kunt u een breed 
scala substraten gebruiken, waaronder kunststoffen en andere speciale papiersoorten die 
alleen mogelijk zijn met ons lage-temperaturen-proces. Xerox® speciale toners helpen u om 
meer hoogwaardige toepassingen met veel winstpotentieel binnen te halen die opvallen met 
verbluffende, eersteklas effecten.
Xerox® speciale toners

Xerox® transparante toner was de eerste speciale toner 
die beschikbaar was voor de Colour 800i/1000i-persen. Met 
behulp van een spotvernis of verniseffect over het hele vel of 
met textuur effecten kunt u met de Xerox® transparante toner 
een nieuwe dimensie toevoegen aan uw printproces, ongeacht 
of u een grafimediabedrijf bent of een huisdrukkerij,  met 
toepassingen die opvallen en indruk maken op uw klanten. 

De Xerox® speciale toner-familie omvat nu ook Xerox® 
metallic toners, aangeboden in zilver en goud. Met deze 
spannende toners kunt u nog meer opdrachten naar digitaal 
migreren en inline en op nominale snelheid metallic effecten 
creëren voor zowel statische als variabele elementen.  
Integreer metallic effecten met beeldmateriaal, illustraties, 
logo's, tekst en meer om uw communicatie uitingen te laten 
schitteren. 

Xerox® metallic toner in zilver

Xerox® speciale toners voor  
de Xerox® Colour 800i/1000i-persen
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Xerox® transparante toner
Xerox® transparante toner stimuleert de 
creativiteit met meerdere mogelijkheden 
om toepassingen te verfraaien. 

Effecten kunnen eenvoudig in de 
ontwerpfase worden aangebracht, 
of bij de printerserver aan bestaande 
opdrachten worden toegevoegd zonder 
aanpassingen aan het bronbestand, 
wat u helpt een echte partner te worden 
voor uw klanten.

Overtref de verwachtingen en grijp nieuwe winstgevende kansen door met een 
van onze opvallende speciale toners ongelofelijk veel waarde toe te voegen aan 
uw digitale afdrukken. 
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Pas de toner op 
geselecteerde plekken 
toe om specifieke 
elementen eruit te 
laten springen of om 
verificatiemerken aan te 
brengen. 

Verfraai foto's en 
afbeeldingen in 
productbrochures met 
metallic overlays.

 Bedek een hele pagina 
met een verniseffect 
voor de glans en ter 
bescherming. 

Verbeter de opvallendheid 
van logo’s en grafische 
elementen met 
verbluffende metallic 
effecten.

Versterk het 
dramatische 
dimensionale effect 
door maximaal zeven 
lagen transparante 
toner toe te voegen. 

Breng de in het oog 
springende waarde 
van metallic toner aan 
op gepersonaliseerde 
communicatie uitingen 
om uw opdrachten nog 
meer op te laten vallen.

Xerox®  metallic toners
Xerox® metallic goud en zilver toners bieden 
verbluffende effecten en unieke waarde door 
u te helpen de traditionele foliedruk, offset 
metallic inkt en metallic papier te vervangen 
door een kosteneffectief digitaal alternatief. 

Lever de beste digitale afdrukken binnen de 
vereiste tijd en met de waarde van kwalitatief 
eerste klas drukwerkveredeling, vanuit een 
enkele geautomatiseerde workflow.

Xerox heeft een nieuwe standaard 
gecreëerd door met behulp van de techniek 
de PANTONE-simulaties te overtreffen. 
Deze echt metallic zilver en goud toners 
halen PANTONE 877 C en PANTONE 
871 C waarden, en bieden enkele van de 
hoogste flopindexen, een meeteenheid van 
verandering in de reflectie van een metallic 
kleur, in de branche.  Net als de transparante 
toner kan ook de metallic toner worden 
aangebracht in de ontwerpfase, of met 
behulp van de Fiery Image Enhance Visual 
Editor.

De waarde van elke toepassingen kan worden verhoogd met de diverse mogelijkheden van Xerox® speciale toners.  Highlight 
beeldmateriaal voor visuele variatie, vestig de aandacht op belangrijke tekst, voeg watermerken en verhoogde zegels toe voor 
verificatie-doeleinden, of verhoog de impact van gepersonaliseerde communicaties. 

Xerox® metallic toners zijn ideaal voor een hele reeks hoogwaardige 
toepassingen, zoals opvallende fototoepassingen, direct marketing, 
brochures, certificaten, uitnodigingen, wenskaarten en nog veel meer. 

Xerox® speciale toners kunnen afwisselend 
in het vijfde afdrukstation worden gebruikt 
zonder dat dit invloed heeft op de 
afdruksnelheid. De tonercartridges zijn door 
de klant te vervangen, wat betekent dat u 
productiever bent en op schema kunt blijven 
zonder downtime voor een service call.

Maak indruk op uw klanten, differentieer 
uw bedrijf, en breid uw dienstenpakket uit 
met sprankelende mogelijkheden.  Xerox® 

speciale toners voegen creatieve effecten toe 
waardoor uw drukwerk opvalt en een nieuwe 
dimensie aan uw digitale drukkerij toevoegen.

Winnaar van de 2014 Graph 
Expo Must See ’Ems Award

Xerox® speciale toners zijn ontworpen om maximale waarde en impact te leveren.
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