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MILYEN ÚJDONSÁGOKKAL,
ÚJ TERMÉKEKKEL, AKCIÓKKAL VÁRJÁK
A VÁSÁRRA LÁTOGATÓT?
Az X-Rite minőségellenőrző nyomdaipari műszereket is gyártó cég képviseleteként a Goodwill International Kft. Európában először a Printexpón mutatja be az X-Rite legújabb szkennelő
spektrodenzitométerét, az X-Rite EasyTrax automatikus mérőrendszert, amely hivatalosan a
Printexpóval szinte párhuzamosan, a Print09
chicagói kiállításon debütál. Segítségével a nyomdák jelentős megtakarítást érhetnek el, a beigazítás jelentősen lerövidülhet és a selejt csökken, valamint a rendszerrel akár egyedi vagy
ofszet ISO/G7 szabványokhoz történő beigazítás és folyamatos minőségellenőrzés lehetséges
valós időben. A kedvező árfekvésű EasyTrax
fejlesztésének utolsó fázisában történt európai
és amerikai nyomdai tesztek alapján a rendszer megtérülési ideje akár 4-5 hónap lehet!
A műszer hivatalos sajtótájékoztatója elolvasható a www.mgonline.hu oldalon is.
A standon továbbá megtekinthetőek lesznek
az X-Rite egyéb, a nyomdaipar számára kifejlesztett és hazánkban is már jól ismert minőségellenőrző műszerei, kézi és automatikus denzitométerek, spektrofotométerek, festékreceptkalkuláló szoftver, a színhelyes előkészítéshez
és proofoláshoz használt, már jól ismert colormanagement-rendszerek, monitor- és nyomtatókalibráló műszerek, valamint a fotográfusok és dizájnerek számára fejlesztett legújabb
ColorMunki Photo/Design spektrofotométer is.
Ez utóbbi műszer a közelmúltban már számos
nemzetközi díjat nyert, használatukkal a professzionális színkezelés lehetővé vált az otthoni
és hobbifelhasználók, kisebb stúdiók részére is,
a kedvező áruknak köszönhetően.
Az X-Rite és a PANTONE cég a közelmúltban
egyesült. A nyomdaipari műszeres minőségellenőrzés piacát vezető X-Rite PANTONE termékeinek teljes palettája is megtekinthető a Good-
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X-Rite EasyTrax legújabb szkennelő denzitométer/
spektrofotométer debütálása a Printexpón

will International Kft. standján, ahol szaktanácsadással is segítik az érdeklődőket az egyedi
munkafolyamatok számára legjobb és legkorszerűbb műszerek kiválasztásában és magas
szintű használatában. A PANTONE új GOE
színkönyvtára mellett a nyomdászok számára
már ismert PANTONE színkönyvtárak, színminták palettája is bemutatásra kerül. Ezek a
színkönyvtárak egyébként szinte az összes XRite színmérő műszerben és szoftverben digitálisan is megtalálhatók, jelentősen könnyítve a színkommunikációt a nyomdászok,
megrendelők, stúdiók, graﬁkusok stb. között.
Az X-Rite/PANTONE és a Goodwill International Kft. a jelenleg legkorszerűbb műszerekkel,
színkommunikációs megoldásokkal és szakmai
tanácsadással várja standján a nyomdaipari minőségellenőrzés és szabványosítás iránt érdeklődő szakembereket.

