
İht�yacınız olan her şey tek b�r D�rect to F�lm (DTF) yazılım paket�nde. Eşs�z b�r özell�kler set�.
Başka h�çb�r DTF baskı yazılımında olmayan �ş hazırlama ve renk yönet�m� komb�nasyonu
ve D�g�tal Factory D�rect To F�lm Ed�t�on'ın sağladığı üret�m otomasyon araçları!

ÜRETİMİ KOLAYLAŞTIRAN VE OTOMATİK İŞLEM ARAÇLARI

EN GENİŞ YAZICI ÇEŞİDİ DESTEĞİ
En yaygın kullanılan Epson® yazıcılar da dah�l
DTG üret�c�s�n�n kullandığı yüksek pe�ormanslı 
pek çok yazıcı desteklenmekted�r.

İHTİYAÇLARINIZA ÖZEL
TASARIM VE OTOMASYON ARAÇLARI
 Onlarca değerl�, zaman kazandıran özell�k;
otomat�k s�yah renk çıkarma araçları dah�l,
tasarımlardan beyaz veya �sten�len reng� çıkarma, 
otomat�k �şler�n yuvalanması, barkod desteğ�, 
rulo modu g�b� özel�kler  ve çok daha fazlası...

ETKİLİ RASTERİZASYON ARAYÜZÜ

Tasarımda  “mürekkep boşlukları” 
uygulama h�ç bu kadar kolay 
olmamıştı. Görsel olarak hoş,
Şe�aflığa dayalı, raster 
uygulaması tüm görüntü 
üzer�nde veya yalnızca bel�rl� 
alanlarda boşluklar vererek 
�nce baskı tuşes� ve güzel b�r 
efekt sağlarken yıkama dayanımı 
artırmaktadır.

PEK ÇOK DOSYA BİÇİMİ İLE ÇALIŞIN
Pdf desteğ�n�n yanında d�ğer dosya destekler�:
PNG, SVG, JPG, AI, EPS, BMP, TIF.

YÜKSEK CANLILIK SAĞLAYAN RENK YÖNETİM ARAÇLARI
BENZERSİZ BEYAZ
MÜREKKEP İŞLEME
Beyaz mürekkep basımı
desendek� transparantlığa
bağlı olarak otomat�k 
 �şleyerek har�ka sonuçlar
 almanızı sağlar.
    Üçünücü taraf  
      yazılımları �le 
      yapılan beyaz 
       mürekkep
     hazırlığı yok 
    karmaşık dosya 
  �şlemler� yok !

PROFESYONEL RENK PROFİLLERİ VE BASKI MODLARI
En yaygın olarak kullanılan mürekkep, kağıt ve toz tedar�kç�ler�  �ç�n özel 
olarak oluşturulmuş renk prof�ller� ve baskı modları.

“NO RASTER ” BASKI MODU İLE DTG BASKI ETKİSİ YARATIN
Bel�rl� yazıcılar �ç�n raster �çermeyen özel baskı modları �le DTF teknoloj�s�n� 
kullanarak b�r DTG görünümünü ve h�ss�n� baskınıza ver�n.

KOLAY RENK DÜZELTME ARAÇLARI
Çok çeş�tl� renk düzeltme araçları, mürekkep, ortam veya tozdak� değ�ş�kl�kler 
�le başa çıkmak �ç�n mevcut renk prof�ller�nde değ�ş�kl�k yapma yeteneğ� sağlar.

EŞSİZ 
DTF 
YAZILIMI



Renkl�, beyaz, s�yah  farklı ortamlar �ç�n önceden 
ayarlanmış renk profiller� 

Yüksek canlılıkta, ICC uyumlu renk
yönet�m motoru

Bas�t mürekkep hac�m kontroller�

Komple manuel renk eğr�s�, görüntü ayrıntısına 
göre kontroller (gölgeler, orta tonlar, vurgular)

Gel�şm�ş renk düzeltme araç arayüzü

Kolay renk ayarlama

B�rleşt�rme �ç�n renk ayarlama s�h�rbazı
ICC oluşturma

Baskı modlarına kolay er�ş�m ve baskı modu 

Kal�te kaybı olmadan yüksek hızlı baskı
modları

Tek RIP �le çoklu çıktı

u

Baskı modlarına kolay er�ş�m ve baskı modu 

Görüntü Kırpma

Görüntü ve �ş� döndürme

Aynalama, görüntüyü ve �ş� ters çev�rme

Yerleş�k özel efektler/filtreler

Güncellenm�ş Süper Boyut filtres� �şlev�:
gel�şt�r�lm�ş görüntü çözünürlüğü

İş reng� değ�şt�rme

Gel�şt�r�lm�ş şablon düzenler�n� dışa aktarın
şablon kullanıcı arayüzü

Görüntü çoğaltma arayüzü

DTF MAKSİMUM  RENK KALİTESİ VE ÜRETİM İŞ AKIŞI İÇİN GEREKLİ 
OLAN TÜM ARAÇLAR 

D�g�tal Factory v10 D�rect to F�lm Desktop Ed�t�on
A2 veya daha küçük (sayfa) veya üzer� yazıcı desteğ� �çer�r
17”/43,2 cm gen�şl�ğe kadar (rulo)

D�g�tal Factory v10 D�rect to F�lm Ed�t�on
A1 ve daha büyük (sayfa) yazıcı desteğ�n� �çer�r veya
24”/60cm gen�şl�k (rulo) veya daha büyük.

M 8 - 128 GB

DEPO 500 SSD (öner�l�r)
veya HDD


