FERRAMENTAS DE IMPRESSAO DIGITAL TEXTILE
Desenvolvido exclusivamente para as necessidades de impressoras têxteis,
o SoftRIP TX é equipado com as ferramentas que você precisa para fazer a
transição para a impressão digital perfeita. Com todas as funcionalidades do
pacote original de gestão do SoftRIP de impressão, além de recursos especiais
para impressão de têxteis, SoftRIP TX oferece um desempenho que você não
vai encontrar em qualquer outro RIP. Qualquer que sejam seus objetivos na
impressão têxtil, você terá sucesso com Wasatch SoftRIP TX.

Repeticões Eficientes
Fazer repetições em seus aplicativos de design cria arquivos enormes e o tempo de
processamento de grande porte. Wasatch SoftRIP TX usa de meios-tons especiais e
algoritmos de re-amostragem para garantir uma repetição sem costura. E como você
só precisa salvar e RIPar um arquivo muito pequeno, economiza a memória em seu
disco rígido. Você pode até personalizar suas repetições com a função arrastar e soltar.

Rápidas Combinações de Cores
Desenvolvido para fazer múltiplas e rápidas combinações de cores em arquivos
indexados TIFF, típicos de padrões de tecidos. O SoftRIP TX permite criar, visualizar,
editar e gerenciar múltiplas combinações de cores de forma rápida na tela. Com
a interface fácil e intuitiva doSoftRIP, você pode facilmente armazenar ilimitadas
combinações de cores para uso futuro.

Atlas Gerador de Cores Preciso
O Atlas Gerador de Cores torna mais fácil combinar as cores com precisão não
importando o quão complicado seja o pós-processamento. Basta imprimir um
intervalo específico da cor de amostra do tecido em seu alvo e executar seus passos
de acabamento. Para reproduzir as cores exatas, escolha a sua amostra e digite os
valores desejados em seu SoftRIP RGB gráfico ou a sua aplicação.
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O RIP #1 PARA IMPRESSÃO TÊXTIL
“Há uma nova geração de desenhistas têxteis emergentes de nossas universidades. Eles são criativos, eles sabem o que querem,
e eles se sentem confortáveis com as novas tecnologias que lhes permitem ser muito mais produtivos do que as gerações
anteriores de desenhistas. Wasatch SoftRIP TX é um exemplo de nova tecnologia que permite isso.”
Professor Hitoshi Ujiie, Universidade de Philadelphia, Escola Superior Têxtil e de Materiais de Tecnologia

Características Têxteis para Grandes Desenhos
Especializado em re-amostragem e meio-tom, elimina costuras entre
repetições

Características do Fluxo de Trabalho Simples Que Permitem Que
Você Trabalhe Melhor e Sem Complicações

RIP com um padrão único e reppita com eficiência durante a
impressão

A capacidade de controlar até quatro impressoras simultaneamente,
permite aos usuários gerenciar qualquer ambiente de produção de
impressão

Ferramentas fáceis para gerenciar e até mesmo criar rápidas
combinacoes de cores diretamente no SoftRIP TX

Ferramentas Digitais ajudam no trabalho de configuração na tela
principal para processado mais rápidos

Recurso de banco de dados de cores permite que você armazene suas
próprias cores especiais com nome específico

Opções de fluxo de trabalho fácil para o processamento de arquivos
individualmente ou como parte de um layout completo

Capacidade de gerenciamento de cores ICC ou diretamente para
cabeças de impressão

Use o Agrupamento Inteligente para criar automaticamente layouts
de mídia com economia de tempo

Com a utilização dos dados digitais de tons cizentos, os arquivos TIFF
LAB permitem que você especifique a cor antes da saída de cores
composta

O gerente de fila de trabalho ajuda a rastrear o status em tempo real
da produção

Ferramentas avançadas de gerenciamento de cor irão lhe ajudar a tirar
o máximo proveito do seu software de gerenciamento de cores
Ferramenta de Cor Fácil de Usar para
Obter Cores Fora de Catálogos

Configuração de impressoras que não exigem experiência prévia ou
conhecimento do RIP
Tempo real interativo que permite que você veja a imagem exibida no
detalhe e permite fazer ajustes da mesma
A característica da corte real processa apenas as áreas selecionadas, e
não toda a página, acelerando o processo

Milhares de configurações de imagem “plug-and-play” para obter
uma cor fora dos catálogos
Fácil ajuste e correção de curvas para cores especiais—comporta-se
como se fosse projetado para as aplicações padrão do seu desenho
Ferramentas avançadas para cores indexadas e local, incluindo uma
ferramenta de captura de cores para colorímetros portáteis
Controle de cor em quatro espaços diferentes de entrada de cor para
obter as cores de realce e até mesmo a correspondência com SWOP
no mesmo trabalho
O fluxograma de transformações de cor mestre, mostra aos usuários
como a sua cor é transportada a partir do arquivo para a página
impressa
A renderização de 16-bit reproduz as cores com maior nível de
complexidade para saída em alta definição

Caraterísticas Avançadas de Fluxo de Trabalho Possui Mais Poder
para Ajudar na Sua Produção
No Wasatch voçe pode fazer o cálculo do custo antes de imprimir e ter
uma visão exata dos seus custos antes de iniciar a produção
Hot folders permite-lhe imprimir diretamente a partir de qualquer
aplicativo ou plataforma
Wasatch ImageNET™ permite-lhe imprimir direcamente a partir de
qualquer rede Mac, PC ou estação de trabalho Unix
A rotação automática de imagem ajuda acomodar as imagens
economizando seu material
A opção direto ao layout contribui com o fluxo de trabalho para a
adição de novos trabalhos já processados
A opção do painel permite imprimir fácil todos os tipos de tamanho
de imagem
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