
As Tintas Secas Especiais Xerox® 
ajudam-no a destacar-se da 
concorrência através de aplicações 
com impacto e de elevado valor. 
As Tintas Secas Especiais Xerox® fazem parte da família de Tinta Seca EA oferecida 
exclusivamente para as Colour 800i/1000i Presses. A Tinta Seca EA de fusão a baixa 
temperatura, permite trabalhar com um grande leque de substratos, incluindo plásticos e outros 
suportes de impressão especiais, sendo isso apenas possível devido ao nosso processo de fusão 
a baixa temperatura. As Tintas Secas Especiais Xerox® ajudam-no a capturar aplicações de 
elevado potencial de lucro que exigem atenção, utilizando efeitos espantosos.

Tintas Secas Especiais Xerox®

A Tinta Seca Transparente Xerox® foi a primeira Tinta Seca 
Especial disponível para as Colour 800i/1000i Presses. Através 
da utilização de efeito sem pontos, em grandes áreas ou 
em textura, a Tinta Seca Transparente Xerox® permite-lhe 
adicionar uma nova dimensão à sua operação de impressão – 
quer seja uma empresa ou uma gráfica – com aplicações que 
chamam a atenção e impressionam os seus clientes. 

A família de Tintas Secas Especiais Xerox® inclui agora as 
Tintas Secas Metálicas Xerox®, disponíveis em Prateado 
e Dourado. Estas fantásticas tintas permitem-lhe realizar 
mais trabalhos em digital – criando efeitos metálicos inline 
às velocidades nominais, tanto em elementos estáticos 
como em elementos variáveis. Integre efeitos metálicos em 
imagens, desenhos, logos, texto e outros, fazendo brilhar as 
suas comunicações. 

Tinta Seca Metálica Xerox® em Prateado

Tintas Secas Especiais Xerox® para as  
Xerox® Colour 800i/1000i Presses
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Tinta Seca Transparente 
Xerox®

A Tinta Seca Transparente Xerox® 
estimula a criatividade graças 
às várias formas de valorizar as 
aplicações. 

Os efeitos podem ser aplicados 
facilmente na fase do design, 
ou adicionados a trabalhos já 
existentes no servidor de impressão, 
sem que seja necessário alterar o 
ficheiro de origem, ajudando-o a 
tornar-se um verdadeiro parceiro 
para os seus clientes.

Vá para além do esperado em oportunidades novas e rentáveis adicionando 
um valor incrível às suas impressões digitais com uma das nossas Tintas Secas 
Especiais apelativas. 
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Use uma aplicação para 
destacar elementos 
específicos ou para 
aplicar marcas de 
autenticação. 

Valorize o aspeto de fotos e 
colaterais com sobreposição 
de imagens metálicas.

 Encha uma página 
inteira acrescentando 
brilho e proteção com 
um efeito de verniz. 

Destaque logos e 
elementos gráficos 
com efeitos metálicos 
espantosos. 

Amplie o dramático 
efeito dimensional 
adicionando até sete 
camadas de Tinta Seca 
Transparente. 

Adicione o valor 
das atraentes 
tintas metálicas 
a comunicações 
personalizadas para dar 
ainda mais destaque aos 
seus trabalhos.

Tintas Secas Metálicas Xerox® 

As Tintas Secas Metálicas Xerox® 
oferecem efeitos fantásticos e um 
valor único que o ajuda a substituir a 
estampagem tradicional com folha, as 
tintas metálicas de offset e os papeis 
metálicos por uma alternativa digital 
rentável. 

Ofereça o melhor da impressão digital a 
pedido e o valor da finalização a partir de 
um workflow automatizado.

A Xerox criou uma nova referência ao 
trabalhar para além das simulações 
PANTONE. Estas verdadeiras tintas 
metálicas Prateado e Dourado 
correspondem ao PANTONE 877 C e 
PANTONE 871 C, oferecendo um dos 
mais elevados índices de “flop” – uma 
medida de variação na reflectância 
de uma cor metálica – existente no 
mercado. Tal como acontece com a 
Tinta Seca Transparente, as Tintas Secas 
Metálicas podem ser aplicadas na fase 
do design ou podem ser adicionadas 
usando o Fiery Image Enhance Visual 
Editor.

Qualquer aplicação pode ser valorizada com a utilização variada das Tintas Secas Especiais Xerox®. Destaque imagens para obter 
variedade visual, chame a atenção para texto importante, adicione marcas de água e selos em relevo para criar autenticidade, ou 
aumente o impacto de comunicações personalizadas. 

As Tintas Secas Metálicas da Xerox® são ideais para uma grande variedade 
de aplicações de alto valor tais como publicação de fotos, marketing direto, 
colaterais, certificados, convites, cartões de felicitações e muitos outros. 

As Tintas Secas Especiais da Xerox® 
podem ser usadas alternadamente na 
quinta estação de impressão, sem ter 
impacto na velocidade de impressão. Os 
cartuchos de tinta seca são substituídos 
pelo cliente, o que significa que se 
mantém produtivo e que cumpre os  
prazos sem tempos de paragem para 
pedir assistência técnica.

Maravilhe os seus clientes, diferencie o 
seu negócio e expanda os seus serviços 
com capacidades que brilham. As 
Tintas Especiais da Xerox® adicionam 
efeitos criativos que destacam as suas 
impressões e dão uma nova dimensão ao 
seu negócio de impressão digital.

Conquistou o Prémio 2014 
Graph Expo Must See ’Ems

As Tintas Secas Especiais da Xerox® foram criadas para oferecer o máximo valor e o máximo impacto.
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