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Blask i połysk – tonery
metaliczne Xerox®.

Xerox stworzył nowy wzór cyfrowych efektów
metalicznych, tworzonych za pomocą zachwycających,
ale kosztowo efektywnych tonerów metalicznych,
dostępnych teraz w kolorze srebrnym i złotym.

To nie jest zwykła symulacja barw Pantone®. Nasze
starannie zaprojektowane tonery Silver i Gold mają jedne
z najwyższych w branży wartości flop index – wskaźnika
zmiany odbijania światła przez metaliczny kolor.

Kolejne strony wypełnione są podpowiedziami, opisami
technik i przykładami pokazującymi jak można uzyskać
zachwycające efekty używania maszyn Xerox® Color
800i/1000i Press i tonerów metalicznych.
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Niezależnie czy potrzebujesz kilka, czy wiele egzemplarzy,
twórz cyfrowe efekty metaliczne, nie martwiąc się o koszt
strony, który jest problemem w tradycyjnym laminowaniu lub
czasochłonnych metodach offsetowych.
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Większa wartość, nie koszt.

Inne opcje dodawania metalicznych efektów nie mogą
się równać z prostotą projektowania i produkcji
wspaniałych wydruków, z użyciem tonerów metalicznych
w maszynie Xerox® Color 800i/1000i Press.

Proces jest prosty, a zwiększona wartość wykończonych
wydruków z pewnością wpłynie na Twój biznes.
Zamień tradycyjne oklejanie folią lub offsetowe tusze
na metaliczne tonery i ciesz się wspaniałymi efektami
w niskonakładowych, personalizowanych seriach,
wykonywanych w wydajnym workflow.

• Wyróżnij nagłówki i zmienną zawartość za pomocą metalicznych
efektów, online i kosztowo efektywnie .

• Tonery metaliczne łatwo jest dodać do istniejących i nowo
tworzonych dokumentów, a dzięki drukowi z pełną prędkością
maszyny zyskujesz maksymalną produktywność.
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Użyj tonerów metalicznych do:
• Drukowania logo klienta i grafiki,

która wykorzystuje srebrny lub złoty
kolor do identyfikacji marki.

• Wyróżniania nagłówków, nazw
i innych ważnych elementów, aby
nadać im blasku.

• Symulowania lub poprawiania
metalicznego wyglądu wydruków
4-kolorowych poprzez dodanie tint.

Wyróżnij kluczowe elementy.

Integracja tonerówmetalicznych z Twoim projektem jest
prosta, jeśli wykonasz kroki wskazane w tym przewodniku.
Możesz też przyciągać uwagę do określonych obszarów
obrazu lub całego dokumentu za pomocą powlekania
wybiórczego.
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As a sincere thank you for the t rust you place in Kiw i A ir, we have upgraded your
frequent f lier status to PLATINUM. In addit ion to the benef it s you current ly enjoy, we
have added a free one-year membership to our Kiw i A ir Spa Lounges, which can be
found in major airports worldw ide.

We also invite you to enjoy a drink on us the next t ime you are relaxing in a Kiw i
A ir Spa Lounge. Our exclusive partnership w ith Biere Bar Noire means that you
can indulge in craf t beer or whiskey as you enjoy our lounge’s complimentary W iFi,
massages, and available showers.

Thank you again for your pat ronage, Sarah. We look forward to fly ing w ith you soon.

Best ,

Stan Maverick
President , Kiw i A ir

20 14 Kiw i Miles: 1
23,560

Total Kiw i M
iles: 567,321

PLATINUM MEMBER
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Przyciągnij uwagę do zmiennej zawartości.

Statyczny i dynamiczny tekst nabiera
szlachetnego wyglądu, gdy jest pokryty
tonerem metalicznym. Zdobądź lojalnych
klientów lub twórz wyjątkową
komunikację z użyciem personalizacji,
która nie byłaby tak skuteczna bez efektów
metalicznych.

Platinum Access Pass
Kiwi Air Spa Lounge

SarahNewsome
Member since: 20 14

2 COMPLEMENTARYDRINKSBier eBar Noir e

Questions? Contact us any time at 800-555-1234 or kiwiair.com

Hi Sarah,
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Twórz efekty wypukłości.
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Wielokrotne nakładanie tonerów
metalicznych wynosi zachwycające efekty
wizualne na wyższy poziom. Operatorzy
mogą dodać do dwóch warstw w wydajnym
workflow, aby stworzyć efekt wypukłej
pieczęci lub sprawić, żeby inny ważny
element wyróżniał się na stronie.

Stwórz efekt wypukłej pieczęci lub spraw, żeby
inny ważny element wyróżniał się na stronie.



Tworzenie plików.

Ustawienia pliku Adobe®
InDesign® dla druku z użyciem
tonerów metalicznych

1 W programie InDesign®, dodaj nową
warstwę dla tonera metalicznego.

a. Nazwij nową warstwę Silver (dla
koloru srebrnego) lub Gold (dla
koloru złotego).

2 Do palety barw dodaj nowy kolor
i nadaj mu nazwę. Sugerujemy użyć
PMS 877C dla koloru Silver lub
PMS 871C dla koloru Gold.
W nazwie ważna jest wielkość
znaków i powinna ona być
dokładnie taka, jak pokazano
tutaj: Silver lub Gold.

a. Do typu koloru przypisz
CMYK Spot Color.

12

1

2



Tworzenie maski dla powlekania
wybiórczego lub całej strony
w InDesign®

3 Narysuj kształt lub wybierz tekst, na
który zostanie naniesiony toner
metaliczny. Upewnij się, że wszystkie
elementy drukowane tonerem
metalicznym znajdują się na warstwie
metalicznej.

a. Wypełnij swój kształt nowo
utworzonym kolorem metalicznym
z palety.

b. Jeśli metaliczny element znajduje
się nad fotografią lub kolorowym
tłem i chcesz, żeby prześwitywało
ono spod spodu (co osłabia
wyrazistość tonera metalicznego),
wybierz Window > Output >
Attributes > Overprint Fill.

c. Jeśli nie chcesz prześwitywania tła,
przez co efekt metaliczności będzie
zachowany, wybierz Window >
Effects > Show Options >
Knockout Group.

13

3a

3b

3c



Tworzenie plików.

2 Do palety barw dodaj nowy kolor
i nadaj mu nazwę. Sugerujemy użyć
PMS 877C dla koloru Silver lub
PMS 871C dla koloru Gold.
W nazwie ważna jest wielkość
znaków i powinna ona być
dokładnie taka, jak pokazano
tutaj: Silver lub Gold.

a. Do typu koloru przypisz
CMYK Spot Color.
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3 a. Jeśli metaliczny element znajduje
się nad fotografią lub kolorowym
tłem i chcesz, żeby prześwitywało
ono spod spodu (co osłabia
wyrazistość tonera metalicznego),
wybierz Window > Output >
Attributes > Overprint Fill.

c. Jeśli nie chcesz prześwitywania tła,
przez co efekt metaliczności będzie
zachowany, wybierz Window >
Effects > Show Options >
Knockout Group.

3b

3a1

2

Tworzenie grafiki w programie
Adobe® Illustrator®

Grafika wektorowa, stworzona w
programie Illustrator®, może być
umieszczona w dokumencie InDesign®
i użyta do druku tonerem metalicznym

1 Dodaj nową warstwę dla tonera
metalicznego do palety.

a. Nazwij nową warstwę Silver
lub Gold.



Tinty w programie
Adobe® InDesign®

Efekt tinty uzyskiwany jest przez nałożenie
na siebie dwóch identycznych obiektów.
Obiekt na górnej warstwie zostanie
wydrukowany tonerem metalicznym,
dzięki czemu obiekt spod spodu będzie
mógł przez niego prześwitywać.
Wykonaj proste ustawienia dla warstwy
oraz koloru metalicznego.

15

3

2

3 Aby dodać tintę, wybierz Window
> Effects i ustaw przezroczystość,
jeśli chcesz.

4 Wybierz Window > Output >
Attributes > Overprint Fill.

1 Umieść lub stwórz grafikę
wektorową na warstwie metalicznej.

2 Zastosuj do niej kolor
(Silver lub Gold).



Tworzenie plików.

Tworzenie efektów rastrowych
w Adobe® Photoshop®

Istnieje kilka sposobów tworzenia masek
dla gradientów, wzorów lub wygładzania
krawędzi w programie Photoshop®.

Użycie istniejącego obrazu do
wyróżnienia szczegółów

1 Otwórz zdjęcie, które chcesz pokryć
tonerem metalicznym.

2 Skonwertuj do skali szarości >
Image/Mode/Grayscale,
i pomiń informacje o kolorach.

3 Skonwertuj do duotone > Image/
Mode/Duotone.

a. Wybierz “Monotone.”

b. Kliknij Ink 1 i zmień kolor na
PMS 877C dla koloru Silver
lub PMS 871C dla koloru Gold.

Uwaga: Ważne jest użycie tego samego
koloru, który został wybrany w pliku InDesign®

dla tonerametalicznego.

c. Dla Ink 1 nadaj nazwę Silver lub
Gold.

2

3

5

4 Zapisz nowy plik i nadaj mu nazwę.
Np.: nazwapliku_Metallic.psd.

5 Usuń maskę z obszarów, których nie chcesz
pokrywać tonerem metalicznym.

6 Zapisz plik monotone w Photoshop®
w formacie EPS.

Tworzenie masek wygładzania krawędzi
za pomocą narzędzia pióro (opcja Monotone)

1 Otwórz obraz w programie Photoshop®.

2 Używając pióra, wykonaj trasowanie obrazu
lub narysuj kształt.

16



3 Zaznacz swoją ścieżkę, wykonaj
wtapianie, wymazywanie lub gradient.

4 Utwórz nową warstwę i wypełnij
zwój kształt czernią.

5 Wykonaj konwersję do Monotone,
upewnij się, że nazwa dla Ink 1 jest
taka sama jak kolor metaliczny
w InDesign®— Silver (PMS 877C)
lub Gold (PMS 871C).

6 Usuń warstwę tła.

7 Zapisz plik monotone w formacie EPS.

Tworzenie kanału spot lub alpha

1 Otwórz obraz dla koloru metalicznego
w programie Photoshop®.

2 Utwórz ścieżkę lub wybierz kształt.

3 Mając wybrane narzędzie kształt dodaj
nowy kanał Spot.

a. Nazwij nowy kanał spot tak samo
jak kolor metaliczny w programie
InDesign®— Silver (PMS 877C) lub
Gold (PMS 871C).

b. Wybierz wartość %, jeśli chcesz.

4 Zapisz jako PSD lub TIFF
z dołączonym kolorem specjalnym.

5 Umieść w programie InDesign®

na warstwie metalicznej.

Uwaga: Ta opcja może spowodować
problemy z warstwami w programie
InDesign®, ponieważ Twój bazowy obraz
i obszar metaliczny są częściami tego samego
pliku graficznego. Jeśli masz na tej samej
stronie dodatkowe elementy projektu, które
będą pokrywane tonerem metalicznym,
zalecamy użycie trybu Monotone lub opcji
EPS, zamiast kanału Spot lub opcji PSD/TIFF.

Aby uzyskać podgląd PDF Twojego pliku,
wybierz Advanced > Print Production > Output
Preview i kliknij Simulate Overprinting.

3 3

4
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5 Połącz link do pliku rastrowego
“nazwapliku_Metallic.psd”.

6 Gdy grafika jest zaznaczona,
przejdź do Window > Effects
i wybierz Multiply. To poprawi
wyróżniony kolor metaliczny.

Eksport PDF o wysokiej
rozdzielczości z InDesign®

Ważne jest wybranie prawidłowych ustawień
zapisu pliku PDF, przeznaczonego do druku
z użyciem tonera metalicznego. Wykonaj
podane kroki, aby stworzyć preset zapisu
PDF w wysokiej rozdzielczości, wprost
z programu InDesign®.

1 W głównym menu, wybierz: File >
Adobe PDF Presets > Press Quality,
i naciśnij Save.

2 Wybierz General: Compatibility >
Acrobat 6. Na dole, po prawej stronie
zaznacz: Create Acrobat Layers.

3 Wybierz Compression: Color Images >
Do Not Downsample. Compression
> JPEG, Image Quality > Maximum.
Wykonaj tak samo dla skali szarości.
Obrazy czarno-białe – Monochrome
Images > CCITT Group 4.

4 Ustaw znaki introligatorskie i spady.
18

Tworzenie plików.

Łączenie projektu w całość
w Adobe® InDesign®

Teraz, gdy wykonałeś maskę rastrową
dla tonera metalicznego, jesteś gotowy
do połączenie wszystkiego w całość.

1 Wykonaj ustawienia zgodnie
z instrukcją dla InDesign® (str. 12.)

2 Umieść kolorowy obraz na warstwie
pod Twoją warstwą metaliczną.

3 Skopiuj obraz.

4 Wklej w miejscu na warstwie
metalicznej.

3

2

6



5 Wybierz Output: Color > No Color
Conversion. Profile Inclusion Policy >
Include All RGB and Tagged source
CMYK Profiles. Kliknij Ink Manager
i upewnij się, że pole All Spots
to Process nie jest zaznaczone.

6 Kliknij Save Preset i nadaj nazwę.
Np. Xerox® Digital Press Metallic.

Sprawdzanie pliku PDF
1 Otwórz swój plik PDF w Adobe®

Acrobat® Professional.

2 Wybierz Advanced > Print Production
> Output Preview. Zaznacz pole
Simulate Overprinting.
Jeśli Twój plik ma prawidłowe
ustawienia, wszystkie obszary
metaliczne powinny być widoczne
jako oddzielna warstwa.
Przesuwanie kursorem nad obszarami
metalicznymi, powinno zmieniać
wyświetlaną wartość procentową.

Projektowanie aplikacji
Multi-Pass
Jeśli chcesz stworzyć efekt wypukłości za
pomocą wielokrotnego nakładania warstwy
metalicznej, stworzysz dodatkowy PDF,
rozdzielający obiekty metaliczne.

1 Duplikuj plik InDesign® i zapisz go
pod nazwą nazwapliku_multipass.

2 W duplikacie, usuń wszystkie elementy
oprócz obiektów, które mają być
drukowane w trybie Multi-Pass.
Powinny pozostać jedynie obiekty
Silver lub Gold i powinny znajdować
się w tym samym położeniu jak
w oryginalnym pliku.

3 Zapisz plik Multi-Pass jako PDF
o wysokiej rozdzielczości.

4 Przygotuj do druku oba pliki –
oryginalny PDF i Multi-Pass PDF.

5 2
2
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Cyfrowy kontroler druku i workflow.

20

Xerox® FreeFlow® Print Server

W przypadku kontrolera Xerox®FreeFlow®

Print Server, ważne jest prawidłowe
zaprojektowanie zadań używających tonera
metalicznego, przygotowanie i
załadowanie na serwer w formacie
gotowym do wydruku.

Przed drukiem zadań upewnij się, że
opcja tonerów specjalnych jest włączona.

1 Na kontrolerze przejdź do Set up
> System Preferences i wybierz
zakładkę Job Policy.

2 W sekcji Colorants Supported,
wybierz kolor specjalny, który
ma być dostępny.

Po wykonaniu tego, wybrane tonery
będą dostępne dla każdego zadania.

Proces druku Twojego pliku
z każdego kontrolera będzie
różny i zależny od sposobu
zaprojektowania zadania.

1



Ta funkcja jest przydatna dla
jednokrotnego projektowania pliku
z ogólną nazwą koloru specjalnego, który
jest następnie drukowany różnymi
tonerami specjalnymi, dzięki mapowaniu
koloru specjalnego z pożądanym tonerem.

1 Podgląd zadań jest możliwy dzięki
opcjom Preview, Advanced Preview
(na liście rozwijanej Job), co pozwala
dokładnie zobaczyć piksele kolorów
CMYK i specjalnych za pomocą
narzędzia pipeta (Eye Dropper).

Druk predefiniowanych plików

Jeśli zadanie jest zaprojektowane tak, że ma
zdefiniowany piąty kolor i jego nazwę
(Silver lub Gold, wielkość znaków
nieistotna), proces jest bardzo szybki.

1 Załaduj plik.

2 Ustaw właściwości zadania,
papier i inne zmienne.

3 W zakładce Image Quality, wybierz
pożądany kolor specjalny tonera
z listy Spot Colorant.

4 Wydrukuj zadanie.
21

Mapowanie piątego koloru

Jeśli zadanie jest zaprojektowane tak, że ma
zdefiniowany piąty kolor, ale nazwa nie jest
jeszcze zdefiniowana na kontrolerze, możesz
dodać nowe nazwy do listy.

1 Załaduj plik.

2 Wmenu Spot Color, kliknij listę
Spot Color List i wybierz zakładkę
Color Mapping.

3 Dodaj nazwę piątego koloru
(wielkość znaków jest ważna) w oknie
New Name Mapping i wybierz kolor
specjalny, który zostanie użyty do
druku.

Uwaga: Tylko włączone kolory
specjalne będą widoczne na liście
dostępnych barwników.

Uwaga: Mapowanie koloru
specjalnego pozwala drukować ten
sam plik każdym z kolorów
specjalnych, bez konieczności
modyfikacji oryginału.

13 2



Druk predefiniowanych plików

Jeśli zadanie jest zaprojektowane tak, że ma
zdefiniowany piąty kolor i jego nazwę (Silver
lub Gold, ważna jest wielkość znaków),
proces jest bardzo szybki.

1 Załaduj plik.

2 Przejdź do Properties i ustaw
właściwości zadania.

3 Wybierz zakładkę Specialty Colors
i zaznacz Apply for [‘Silver’ lub ‘Gold’]
spot color(s) and selected objects.
Nie zaznaczaj pozostałych pól.

4 Wydrukuj zadanie.
22

Xerox® EX-P 1000i Print Server
Powered by Fiery®

Zadania dla kontrolera Xerox® EX-P 1000i
Print Server powinny być prawidłowo
zaprojektowane i przygotowane dla
zapewnienia maksymalnej kontroli.
Niektóre efekty mogą być dodawane na
kontrolerze druku.

Uwaga: Jeśli plik został prawidłowo
zaprojektowany, druk z kontrolera jest
szybki i prosty.

Uwaga: Użyj tej metody, aby dodać
kolor Silver lub Gold bez zmieniania
pliku źródłowego.

Cyfrowy kontroler druku i workflow.

3 3

Jeśli zadanie to plik CMYK bez zdefiniowanych
kolorów specjalnych, możliwe jest dodanie
tonera metalicznego dla wszystkich grafik,
kolorów specjalnych lub tekstu. Zauważ, że
opcje pokrywania całej strony i obrazu są
wyłączone dla tonerów metalicznych.

1 Załaduj plik.

2 Przejdź do Properties i ustaw
właściwości zadania.

3 Wybierz zakładkę Specialty Colors
i zaznacz Apply for [‘Silver’ lub
‘Gold’] spot color(s) and selected
objects. Zaznacz pola poniżej, aby
wskazać obiekty, na które zostanie
naniesiony toner metaliczny.



23

4 Wskaż czy Twój wybór ma dotyczyć
wszystkich stron w zadaniu, czy
jego części.

5 Wydrukuj plik.

Mapowanie piątego koloru

Jeśli zadanie jest zaprojektowane tak, że ma
zdefiniowany piąty kolor, ale nazwa koloru
specjalnego dla obiektu(ów) jest
nieznana lub inna niż Silver lub Gold,
rozpocznij od sprawdzenia Preflight, aby
odnaleźć nazwę koloru specjalnego.

1 Kliknij prawym przyciskiem na
załadowany plik i wybierz Preflight.

2 Wwynikach Preflight, odszukaj
Spot Colors i zapisz nazwę
elementu(ów) piątego koloru.

3 Wybierz Device Center na
głównym ekranie i zakładkę
Specialty Color w sekcji
Resources. Naciśnij New w tabeli
Silver lub Gold.

4 Dodaj nazwę dla piątego koloru,
dokładnie taką samą, jak pokazana
w wynikach sprawdzania Preflight.

Uwaga: Pliki zaprojektowane do druku z
tonerem specjalnym mogą być pokrywane
dowolnym kolorem specjalnym, dzięki
opcji dodawania nowego koloru.

4 3 4

5 Przejdź do Properties i ustaw
właściwości zadania.

6 Wybierz zakładkę Specialty Colors
i zaznacz Apply for [‘Silver’ / ‘Gold’]
spot color(s) and selected objects.
Nie zaznaczaj pozostałych pól.

7 Wydrukuj plik.



6 Przejdź do Properties i ustaw
właściwości zadania.

7 Wybierz zakładkę Specialty Colors
i zaznacz Apply for [‘Silver’ lub ‘Gold’]
spot color(s) and selected objects.
Nie zaznaczaj pozostałych pól.

8 Wydrukuj plik.

24

Używanie edytora Fiery Image
Enhance Visual Editor
Jeśli praca zawiera zdjęcia (obrazy
rastrowe), możliwe jest dodanie efektów
metalicznych w edytorze Fiery Image
Enhance Visual Editor (IEVE).

1 Kliknij prawym przyciskiem na
załadowany plik i wybierz Image
Enhance Visual Editor.

2 Przewiń w dół do Special Effects
Layer i włącz tę funkcję.

3 Teraz wybierz typ (Type) dla typu
tonera specjalnego, którego chcesz
użyć (Clear, Silver lub Gold).

4 Wprowadź pożądane ustawienia
w sekcjach Style, Amplitude, Hue,
Saturation i Expand, obserwując
wpływ zmian na obraz wyświetlany
w podglądzie.

5 Zamknij okno edytora IEVE i zapisz
warstwę efektów specjalnych oraz
wprowadzone ustawienia.

Uwaga: Możliwy jest podgląd
metalicznych tint i efektów w aplikacji,
bez zmieniania pliku źródłowego.

Cyfrowy kontroler druku i workflow.

1
4

7
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Aplikacje Multi-Pass
z tonerem metalicznym
Na obu kontrolerach, wykonywanie
aplikacji Multi-Pass z tonerem
metalicznym jest procesem
manualnym.

Przygotowanie do druku
z Xerox® FreeFlow® Print Server

Zgodnie z instrukcją projektowania, zacznij
od stworzenia dodatkowego pliku PDF,
z pożądanymi efektami metalicznymi.

Przygotowanie do druku z Xerox®EX-P
1000i Print Server Powered by Fiery®

Utwórz dodatkowy PDF na etapie
projektu albo wyizoluj konkretną
separację, zawierającą toner metaliczny
w programie Fiery ImageViewer.

Uwaga: W projektach zadań Multi-Pass,
ważne jest, żeby izolowane obiekty
metaliczne były idealnie wyrównane
względem oryginału pliku.

4

3

1 Przetwórz i wstrzymaj plik, kliknij
prawym przyciskiem i wybierz
duplicate , aby wykonać duplikat.

2 Zmień nazwę (Rename) duplikatu.

3 Kliknij prawym przyciskiem
duplikat i otwórz ImageViewer.

4 W sekcji Separations, odznacz
opcje CMYK, aby tylko Silver lub
Gold pozostał zaznaczony.

5 Zapisz zmiany i zamknij program
ImageViewer.
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Drukowanie wielu warstw
tonera metalicznego

1 Załaduj oryginalny plik i wydrukuj go.

2 Umieść wydruki z powrotem w tacy
podawania papieru, zwracając uwagę
na prawidłową orientację ułożenia.

3 Załaduj dodatkowy plik, który
zawiera tylko wyizolowane
obiekty metaliczne i drukuj.

Ukończone wydruki będą zawierały nadruk
z obu plików na tym samym arkuszu, co
skutkuje naniesieniem dwóch warstw
tonera metalicznego na obszary
wyizolowane w projekcie.

Cyfrowy kontroler druku i workflow.

3
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• Uważaj na podobne kolory.
Barwy bliskie kolorom Silver lub Gold
optycznie redukują metaliczny wygląd.

• Warstwa metaliczna musi być idealnie
wyrównana względem oryginalnego
obrazu, więc najlepiej jest mieć oba pliki
o takiej samej wysokości i szerokości.

• Kolory Silver i Gold mogą wyglądać
inaczej, po nałożeniu na CMYK, a także
rozmywać flop index. Dla elementów
CMYK zastosuj knockout, zamiast
nadruku Silver lub Gold nad CMYK.

• Nakładanie tonera bezbarwnego na
metaliczny nie jest zalecane, bo
redukuje flop index, intensywność oraz
obszar połysku.

• Importując obrazy rastrowe z programu
Photoshop®, upewnij się, że została
przypisana prawidłowa nazwa koloru
w menu Monotone. W nazwach ważna
jest wielkość znaków i muszą być one
zgodne pomiędzy wszystkimi plikami.

• Wykonanie wielu testów plików rastrowych,
z różnym udziałem procentowym dla
powłoki metalicznej pozwoli Ci sprawdzić,
która wartość procentowa umożliwia
uzyskanie pożądanych wyników.

• W aplikacjach Multi-Pass zaleca się
wykonywać nie więcej niż dwie warstwy.
Dodatkowe przejścia zmniejszają wyniki.
Nakładanie na cienkie linie i mały tekst
również nie jest zalecane, bo daje małe
efekty.

• Jeśli niektóre obszary drukują się
prawidłowo, a inne przebijają, upewnij
się, że warstwa metaliczna umieszczona
jest nad wszystkimi innymi warstwami.

• Elementy metaliczne umieszczone
nad lub obok jasnych kolorów sprawią,
że efekty będą najlepsze.

• Limit tonera to 240% dla CMYK i 260%
dla pięciu kolorów, czyli inny niż
w standardowych maszynach 4/0.
Miej to na uwadze stosując nadruk,
ponieważ im wyższa ilość tonerów CMYK,
tym mniejszy efekt piątego koloru.

Rozwiązywanieproblemów iwskazówki.

60% tint

FPO

Nadruk (Overprint)

Knockout

35% Black 100% Silver 60% tint 40% tint



Czy tonery metaliczne mogą być
używane do uzyskania efektów innych
niż srebrne i złote?

Tak. Zmiana koloru pod warstwą
metaliczną pozwala uzyskać wiele
interesujących efektów metalicznych,
w tym wygląd stopu cyny z ołowiem
i odcienie brązu.
Zauważ, że dla stopu cyny lub dla brązów
nie jest zalecane używanie mniej niż 60%
tonera srebrnego lub złotego w mieszance
z CMYK.

Czy wydruki z tonerem metalicznym
można oddawać do recyklingu?

Tak. Jak najbardziej, można.

Często zadawane pytania.

Jakiego papieru można używać?

Obsługa papieru jest taka sama jak dla
maszyn Xerox® Color 800i/1000i Press.

Należy pamiętać, że struktura włókien
i jasność papieru wpływają na pokrycie
tonerem. Gładkie wykończenie, matowość
i powlekanie o niezbyt wysokim połysku
wykazuje lepsze wyniki dla efektów
metalicznych. Aby uzyskać więcej
informacji, skonsultuj się z dostawcą
wydruków.
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100% SilverStop cyny
(60% Silver
nad CMYK
20C, 30M,
70Y, 15K)



WHOLE
BEANS
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Czy muszę zmieniać prędkość lub inne
ustawienie maszyny dla tonerów
metalicznych?

Nie. Kontroler druku automatycznie
wybierze optymalne ustawienia maszyny,
a Ty możesz drukować z prędkością
nominalną.
Tonery metaliczne nie wpływają na
imponującą prędkość i wydajność maszyn
Xerox® Color 800i/1000i Press.

Czy można tworzyć elementy metaliczne
w innych programach?

Tak, o ile program pozwala przypisać
nazwę koloru specjalnego do elementów
metalicznych. Powiel warstwę z kolorową
grafiką na warstwie poniżej i eksportuj
PDF z warstwami, w rozdzielczości
przeznaczonej do druku .

Jakich kolorów powinienem użyć, aby
symulować srebrny i złoty kolor za
pomocą tonerów CMYK?

Numery kolorów Pantone dla tonerów
metalicznych to Pantone 877C dla koloru
srebrnego i Pantone 871C złotego.
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Bądź bardziej kreatywny dzięki tonerom metalicznym.
Tonery metaliczne dodają efekty kreatywne, które ożywiają Twoje wydruki i sprawiają, że
komunikacja marketingowa jest skuteczniejsza.
Możesz łatwo wykonywać projekty z efektami premium, rozszerzając swoje możliwości w druku
cyfrowym.
Aby dowiedzieć się więcej o tonerach specjalnych i maszynach and the Xerox® Color 800i/1000i
skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Xerox.


