ONYX RIP PRODUTOS

Simplicidade na impressão de alta qualidade
O ONYX PosterShop e o ONYX RIPCenter fornecem um
conjunto de ferramentas versáteis e fáceis de utilizar
para ótimos resultados de gestão de cor. Automatize o
processo através de ferramentas de acabamento para
fluxos de trabalho de impressão e corte.

Compare os RIP:
Motor de cor ONYX
O mais recente Motor de Impressão Adobe PDF
Suporte virtual a impressora
Compatibilidade iccMAX
Pré-visualizações de aproveitamento em grande dimensão com gestão de cor
Automatização via QuickSets 2.0
Fluxo de trabalho apenas para corte e marcas de acabamento

Correspondência e substituição automáticas de cores diretas
Ferramentas de acabamento: Ilhoses e sangria
Ferramentas de acabamento: Marcas de costura
Criação de perfis ICC
Esquema de aproveitamento manual e impressão de dados variáveis
PowerChroma™ com economia de tinta GCR+™
Livros de Amostras de Cores
Verificação G7 integrada
Acesso Thrive Production Manager a partir de qualquer ponto
Suporte de corte em dispositivos planos
Ferramenta de Passo e Repete
Licenciamento de rede para produção gráfica expansível
Perfil ICC iterativo AccuBoost para uma maior exatidão
ColorCheck para maior precisão e consistência*
As normas ColorCheck cumprem com: G7 e Fogra*
Acesso ao ONYX Hub*
* incluído na subscrição ONYX Advantage Gold

onyxgfx.com

Gestão de Cor
• Construção de perfis ICC com ONYX
PosterShop
• Imprimir > Ler > Próximo perfil gráfico, o
que aumenta rapidamente a qualidade dos
resultados
• Pré-ajustes inovadores e otimizados
para uma instalação rápida, ativação e
funcionamento
• A tecnologia de economia de tinta
PowerChroma aumenta a rentabilidade

Preparação dos trabalhos
• QuickSets e pastas ativas ilimitadas
para uma aceleração da produtividade e
redução dos erros, desde a fase de design à
impressão
• Job ticketing para acompanhamento dos
trabalhos
• Seleção e correspondência de cores via
Livros de Amostras de Cores
• Trabalhos facilmente modificáveis sem
deixar o RIP-Queue para outras aplicações

Acabamento e Corte
• Fluxo de trabalho de impressão e
corte totalmente integrado com ONYX
PosterShop
• Trajetórias de corte imediatamente
identificáveis a partir dos aplicativos Adobe
CC
• Marcas de Acabamento através do ONYX
PosterShop com pré-visualizações de
gestão de cor
• Fluxo de trabalho apenas para corte, para
importar os trabalho diretamente para o
CUT-Server

Previsão de resultados extremamente rápida:
Os produtos ONYX RIP incluem agora a mais recente versão de motor de Impressão
Adobe PDF para aumentar ainda mais a capacidade do ONYX em lojas com até 2
impressoras.
• Facilidade de gestão de qualquer ambiente de produção ONYX
• Pré-ajustes inovadores e otimizados
• Automatização via ONYX QuickSets para criar mais facilmente tiragens vendáveis

“Utilizámos outros RIP e não
conseguíamos a cor certa.
Experimentámos com o ONYX e
é perfeito! Veio realmente facilitar
a minha vida, poupámos imenso
em desperdícios de retrabalho
logo à primeira vez.”
- Rick Gaskins, Frontline Wraps.
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