
CMYK Digital CMYK + Press Ink

X-Rite eXact™ global tedarik zincirinin dinamiklerini ve ihtiyaçlarını
tam olarak karşılayan yeni nesil portatif renk ölçüm çözümleridir. 
X-Rite eXact en üst düzey doğruluğu ile matbaa ve esnek ambalaj 
üreticilerinin renkleri tam olarak anlamalarını, kontrol etmelerini 
ve tüm renk ağında yönetmeyi mümkün kılar.

Gelişim İçin Tasarlanmış Tek Bir Platform

•   X-Rite eXact Densitometer:                                              CMYK baskıları için geleneksel 
araçlar ve çeşitli ihtiyaçlara göre daha fazla özellik ekleme 
opsiyonu vardır

•   X-Rite eXact Standard:                                     CMYK ve Spot renklerin tutarlı baskısını 
sağlayan ve aynı zamanda endüstriyel standartlar için de 
proses kontrolüne olanak sağlayan bir spektrofotometredir.

•   X-Rite eXact Advanced:                                         En geniş opsiyon seçeneği ile kalite 
kontrol laboratuvarları ve mürekkep laboratuvarlarının  
en yüksek kaliteye ulaşmalarını sağlar

•   Tüm Uygulamalara göre ölçüm gözü ölçüleri                                                                        4 farklı göz 
seçeneği ile (1.5, 2, 4 or 6 mm) baskı ve ambalaj 
uygulamaların da geniş aralıklarda ölçüm yapılabilir.

•   Ticari faaliyetlerinizi geliştireceğiniz opsiyonlar                                                                            Kaydırarak  
strip den ölçüm alma,  Bluetooth*, NetProfiler3 ve Mürekkep 
reçetesi.

Mürekkep mutfağından matbaaya kadar 
tüm renkleri kontrol edin

Tamamen kişiselleştirilebilir
eXact ile Baskı operatörleri ve operasyon yöneticileri dahil olmak üzere 
farklı kullanıcıların en muhtemel ihtiyaçlarına göre menü ayarlamaları 
renkli kullanıcı ara yüzünde tek bir tıklama ile yapılabilir ve kullanıcıların
ihtiyaçları olan bölümleri kullanma yetkisi tanımlanabilir. Bu sayede 
insan kaynaklı hatalar önlenirken operatör verimliliği ve renk doğruluğu 
artar.

BestMatch (En iyi Eşleştir) Özelliği
eXact’in BestMatch özelliği ile baskı operatörleri, renk farkı görünür 
hale gelmeden üretilen rengi hep hedef renge yakın muhafaza 
edebilirler. Tek bir tıklama ile operatör densite bilgilerine ve en iyi 
sonuca ulaşmak için tavsiye edilen mürekkep transfer miktarı 
ayarına ulaşır. Cihaz ile birlikte Pantone kütüphanesinin dijital 
değerleri verilir bu da spot renklerin doğru ölçümü için kolay bir 
yol sunar.

Hızlı ve Kolay
eXact kullanımı ile hızlı ölçüm yaparak; rengi ve standart durumunu 
anlamak, operatöre baskı beklentilerini anlamayı ve yönetme imkanı 
verir ve operatörün neyin yapılıp yapılamayacağını bilmesini sağlar.
Entegre kalibrasyon taşı sayesinde operatör her zaman optimum 
ölçüm doğruluğunu yakalar.

Renk Ağı Boyunca Entegrasyon
İstenen rengi elde etmek için gerekli olan araçları sağlar. NetProfiler3 
ile kullanıldığında, eXact kurumsal düzeyde renk performansını izleme 
ve yönetmede kullanılabilir.

Çoklu Baskı Teknolojileri
eXact, X-rite'ın Color IQC, InkFormulation ve PantoneLive ile entegre 
olarak kullanıldığında çeşitli baskı teknikleri ve zeminler için belirlenen 
renklerin doğrulaması ve yönetilmesi için kullanılır.

Sektörün ilk renkli dokunmatik ekran teknolojisi sayesinde tek bir dokunuşla 
rengin doğru bir şekilde ölçümünü ve iletimini sağlar.

X-Rite eXact ™

LIVE

D

LIVE

Application CD

Part No. NGH-500-CD

* Bluetooth is CE, FCC ve IC.  
*Satış temsilciniz ile bölgenizde bu opsiyon hakkında görüşünüz
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ISO, JMPA, G7 ve PSO gibi tüm ileri gelen baskı standartları eXact 
tarafından desteklenir ve renk prosesinin gözlemlenmesine imkan 
sağlar. Renkli dokunmatik arayüzü son derece esnek, kullanımı 
kolay ve renk verisine çabuk erişim sayesinde üretimi hızlandırır 
ve baskı için gerekli becerileri basitleştirir.

Ürün Karakteristik
Min. Scan Patch 
WxH Size (mm)

Max. Scan 
length

PantoneLIVE 
Integration Profiling Aperture Size Untethered

Ambient Lighting 
Correction

i1Pro 2 Uygun Maliyetli ancak son derece 
işlevsel (Pre-Media) 7x7 12”  4.5 

eXact Farklılaşmış ve Son Derece Hassas 4x4 20”  1.5, 2, 4, 6 

EasyTrax Otomatik ve üretken 3.8 x 4 40”

IntelliTrax Yüksek Üretkenlik 3.0 x 2.0 65”

 
Tüm Ölçüm Yöntemlerini DesteklerTüm Baskı Özellikleri ve Standartları
Basit bir işlem ile, eXact tüm ölçüm yöntemlerini destekler 
ve bir platformda toplar. Tek seferde M0, M1, M2 ve M3
ölçümlerini ayrı ayrı yapar ve zamandan tasarruf sağlar.

 
 

Ölçüm Koşulları ve Filtreler
•   M0: No Filter, UV dahil
•   M1: Part 1 sektörde ilk  D50 (Gün Işığı) görünür 

       bölge boyuna
 

 
•   M2: UV Cutoff Filter, UV excluded
•   M3: Polarization Filter

X-Rite eXact

X-Rite eXact ile, Renkler Tek Tıkta Elinizde

  Sektörde bir ilk olan X-Rite eXact sektörde ilk kez eşsiz bir donanım ve yazılım 
kombinasyonu ile entegre tek bir çözüm haline getiren bir teknoloji platformudur.

 

• 
• 
•  

Kullanımı kolaylaştıran sektörde ilk sezgisel dokunmatik renkli ekrana sahiptir
Sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürün kombinasyonu
ISO, JPMA, G7 ve PSO dahil olmak üzere tüm standartlarda geçer / kalır raporu oluşturur.

•   Kolay kalibrasyon, özellikleri ve veri toplama, operatöre verimli çalışma ve üretim hattının 
her yerinde çalışma imkanı verir.

Dahili Pantone renkleri ile sektör lideri renk referanslarına ulaşma imkanı

 

• 

•   Genişletilmiş dahili hafıza ile dosya ayarlarınızı, renk kütüphanenizi saklamanızı ve
tek dokunuşla kullanıma hazır halde tutmanızı sağlar.

• 
  
Color iQC Print, PantoneLIVE, InkFormulasyon ve NetProfiler kullanımı ile geliştirilmiş 
cihaz kabiliyetine sahiptir.

 

• 
  
BestMatch özelliğinin çoklu Pantone kütüphaneleri yada sürekli kullanılan renkler ile 
entegre olması baskı sırasında renklerin doğru ölçülmlerine, yorumlara, yoğunluk 
ve diğer ayarlamalara kolay ulaşılmasına imkanı sağlar.

 
 

Renk Yönetimi Çözümleri Tek Tip Değildir, Herkese Uyacak Şekildedir.
Her işletme birbirinden farklıdır ve farklı çözümler gerektirir. İhtiyacınız olan en iyi operasyonel çözümler için bizimle iletişime geçin.

X-Rite Servisleri, Genişletilmiş Garanti  
ve Teknik Destek
Renk dünyasında geniş deneyimine dayanarak, X-Rite işinizi
desteklemek için, yerinde veya in-line hizmetleri sunuyor. 
Genişletilmiş garanti ile bir yılın üzerinde garanti süresi. 
Senelik servis sözleşmelerimiz ile cihazlarınıza en iyi şekilde 
bakım yapılacağının ve 5 nokta kontrol hizmeti ile cihazınızın 
ilk günkü özelliklerini koruyacağına emin olabilirsiniz. Dünya 
üzerinde 12 noktada yer alan servis merkezlerimizle müşterilerimiz 
bize kolayca ulaşabilmektedir.
X-Rite Grafik Sanatlar Standardı (XRGA) dönüşümleri ile renk 
standartları ve ölçüm hassasiyetlerini işinize taşıyın. Danışman 
yaklaşımımız ile şimdi ve gelecekte işinize yüksek bir tutarlılık 
ve güvenilirlik  ile XGRA entegrasyonlarını sunuyoruz
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