Mude a forma de ver o branco
Brancos mais brilhantes
Maior qualidade de impressão
Consistência melhorada
Maior velocidade de impressão
Menor desperdício de tinta

Cyrel

®

EASY BRITE Screens

Você sabia que o gasto médio de tinta branca é de
$700,000 por máquina impressora em 1 ano?*
Como você gostaria de reduzir 45% desse custo?
Quando se utilizam as chapas DuPont™ Cyrel® EASY, as retículas Cyrel® EASY BRITE entregam uma
melhor cobertura de tinta para sólidos, brancos mais brilhantes e comprovada economia de tinta.
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O quão brilhante é seu branco?
Alta opacidade sozinho não gera um bom branco.
Um branco brilhante tem a combinação certa entre opacidade, baixo mottle (macro imperfeições) e
baixo graininess (micro imperfeições). As retículas Cyrel® EASY BRITE ajudam a entregar um branco
superior balanceando opacidade, mottle (macro imperfeições) e graininess (micro imperfeições).
Para ajudar os convertedores a identificar o índice ideal, a DuPont desenvolveu a EASY BRITE Index™,
uma medição multidimensional que combina opacidade, mottle (macro imperfeições) e graininess
(micro imperfeições) em um único número. Quanto maior o índice, melhor o seu branco. EASY assim.

Veja isso nas amostras
A

Movendo o olhar diretamente para cima na mesma coluna, o impressor pode melhorar o
indicador EASY BRITE Index™, significando brancos mais brilhantes.

B

Movendo o olhar diretamente para cima e para esquerda, o impressor pode economizar tinta
usando um anilox de menor carga de tinta enquanto ainda tem um branco igual ou até melhor.
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Desenvolvido para ser usado com anilox de capacidade volumétrica igual ou maior a 4.0bcm

Retículas Cyrel® EASY BRITE:
Maior qualidade de impressão
• Deposição de tinta mais uniforme
• Elimina marca de entrada da impressão
• Melhora a opacidade, redução granulação e do pinholing
Menos desperdício
• Usa anilox de menor volume
• Suporta maiores velocidades de impressão
• Elimina a necessidade de uma chapa branca específica
Configuração EASY
• Trabalha com configurações existentes
• Disponível para configurações Pixel+ e Non-Pixel+
• Sem necessidade de aquisição de qualquer outro hardware

DuPont™ Cyrel® EASY BRITE Screens – com Pixel+
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* Baseado em testes internos da DuPont e resultados de testes de impressão independentes
DuPont™, o logo oval da DuPont, Cyrel® e todas as marcas registradas e marcas de serviço denotadas com ™, SM ou ®
são de afiliados da DuPont de Nemours, Inc. exceto se indicado diferentemente. © 2020 DuPont.

