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ARTYKUŁ PROMOCYJNY

O
czywiście zrobiliśmy pomiary. 
Drukarki PicoJet w wersji z sa-
mym CMYK osiągają obecnie po-
nad 91% zakresu Pantone. Wraz 

z wprowadzeniem dodatkowego koloru 
pomarańczowego pokrycie wyraźnie 
wzrasta. Przy druku w pięciu kolorach 
(CMYK+O) osiągalne jest 96% kolorów 
Pantone przy ΔE 3 i poniżej. Nie jest 
tajemnicą, że pewnych barw nie da 
się osiągnąć bez dodatkowych kolorów 
poza CMYK. Nam udało się uzyskać 
średnią ΔE 0,4 dla całej gamy Panto-
ne przy zastosowaniu CMYK-a z po-
marańczowym. Na tle konkurencji to 
bardzo dobry wynik, a przy pełnej 
gamie będzie on jeszcze lepszy. Dla 
przypomnienia – za zarządzanie barwą 

Dantex rozszerza możliwości drukarek PicoJet 
o trzy dodatkowe kolory –  
pomarańczowy, zielony i fioletowy

Dantex Group z dumą informuje o stopniowym dodawaniu trzech 
kolorów do popularnej serii drukarek cyfrowych PicoJet. Kolor 
pomarańczowy jest już dostępny, a pozostałe dwa, czyli zielony 
i fioletowy, będą dostępne do końca roku. Nowy, szósty kolor 
w oczywisty sposób poprawia jakość druku i zapewnia skok 
naprzód w zakresie druku premium. Dodatkowa stacja drukująca 
może być zainstalowana również w drukarkach już pracujących 
u naszych klientów.

w naszych drukarkach odpowiedzialne 
jest oprogramowanie GIS/ESKO, co 
gwarantuje najwyższą jakość i precyzję 
oraz szerokie możliwości konfiguracji. 

„Wymagania dotyczące druku cy-
frowego stale rosną, a PicoJet kon-
sekwentnie je spełnia. Nieustannie 
rozwijamy nasze udane produkty, 
a szósty kolor nie tylko wzbogaci 
głębię koloru, ale także podniesie 
poprzeczkę pod względem osiąganej 
jakości” – powiedział Ben Danon, 
dyrektor generalny Dantex Group. 
„Dodatkowy kolor został bardzo do-
brze przyjęty przez naszych klientów, 
umożliwiając im osiągnięcie pożąda-
nych celów produkcyjnych, jednocześ- 
nie oszczędzając czas i pieniądze”.

PicoJet UV to 6-kolorowa maszyna 
dostępna w szerokości druku do 
350 mm i prędkości do 75 m/min. 
Seria PicoJet została stworzona z my-
ślą o średnich i dużych nakładach 
i oferuje wysoką wydajność przy 
doskonałej jakości druku. Dzięki za-
awansowanym technologiom, jak np. 
pinning po każdym kolorze, możliwy 
jest druk bez kompromisów – z pełną 
jakością (łącznie z białym) przy pełnej 
prędkości druku. 

W kolejnych kwartałach Dantex 
planuje wdrożyć zarówno siódmy, jak 
i ósmy kolor.

8 KOLORÓW W DRUKARKACH PICOJET
B Ę D Z I E S Z  K R Ó L E M  P A N T O N Ó W

DANTEX. LEADING THROUGH INNOVATION.                                                                         

A cóż takiego to sprawi? Przeczytaj:
• Oprócz CMYKa z poszerzonym gamutem są jeszcze 4 dodatkowe kolory: 

pomarańczowy, � oletowy, zielony no i biały.
• Sam CMYK osiąga ponad 91% pokrycia zakresu Pantone, dodanie 

pomarańczowego zwiększa go do 96%, przy Delta E 3 i poniżej.
• Nad całością czuwa oprogramowanie ESKO/GIS. Nie mogło być lepiej. 
• Wszystkie kolory, pełna jakość i pełna prędkość? Tak. 

Aż 75 m/min. Pozwala na to pinning po każdym kolorze.
• Pomarańczowy już jest. Fioletowy i zielony będą dostępne za chwilę. 

Można je dołożyć na miejscu w drukarni.  

Kontakt: +48 61 222 51 51 lub pico@dantexpolska.pl 
www.dantexpolska.pl
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