کلیکس پیکس
نسل تاز ه آلبوم عکس

ساخت آلبـــوم
در ݡکـــمتـــــر از
 10دقیقـــــــــــــه
محصولـ ــݡی از آلمان
با بهترین ݡکیفیت

کلیکسپیکس نسل تازهی آلبومهای عکاسی است که با متریالهای درجهیک و با استفاده از
ماشینآالت پیشرفته در آلمان تولید میشود.
کیفیت فوقالعاده ،تنوع جلد و آمادهسازی آسان و سریع ،از ویژگیهای این آلبوم است.
کلیکسپیکس پیشنهادی متفاوت برای البراتوارها ،استودیوهای عکاسی و عکاسان است که
بتوانند پس از چاپ عکس ،در زمانی کمتر از  10دقیقه آلبومی باکیفیت و بهیادماندنی را به مشتریان
خود ارائه کنند.
شما میتوانید با توجه به اندازه و تعداد برگها ،آلبومهای سری  Pro2یا  Digi4را انتخاب کنید.
(توضیحات بیشتر در این باره در پشت جلد درج شده است).
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بافت برجسته
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چرم طبیعــــݡی
ساخته شده از چرم اصل سوسمار ،سطح مات با ضخامت 2/3میلیمتر
11( Digi4برگ)
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ݡکتابــــــݡی (جلد سخت)
دستساز ،با کیفیت باال  ،پوشیده شده از سطح مات به همراه فریم استیل
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چرم خطدار (ترݡکیبی دو رنݡگـ )

ساختهشده از چرم مصنوعی پلیاورتان با کیفیت عالی | در دکمهدار
11( Digi4برگ)
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چرمــݡی دو رنݡگـ
ساخته شده از چرم اصل سوسمار ،سطح مات ابریشمی  1/4میلیمتر
11( Digi4برگ)
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با استفاده از نرمافزار طراحی اختصاصی این آلبومها ،میتوان در کمترین زمان ،در
نهایت سادگی با قالبهای پیشفرض یک آلبوم را طراحی کرد.
عالوه بر آن میتوانید با خالقیت خود صفحات آلبوم را در اندازههای استاندارد
طراحی کرده و با استفاده از دنیای متنوع جلد آلبومهای کلیکسپیکس ،آلبوم
عکس فوقالعادهای داشته باشد.

تفاوتهای  Digi4و Pro2
اندازههای 20×25 | 20×20 | 15×20 | 15×15
ظرفیت استاندارد :تا 11برگ پشتو رو ( 23صفحه)

متنوع در  30نوع جلد

اندازههای | 15×23 | 15×20 | 15×15 | 13×18 | 10×15
 A4 | 20×30 | 20×25 | 20×20عمودی |  A4افقی

Digi4
حداکثر ضخامت 5.3 :میلیمتر

Pro2

حداکثر ضخامت 8.5 :میلیمتر

ظرفیت استاندارد :تا 16برگ پشتو رو ( 32صفحه)
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دستگاه پانچ آلبومهای سری Digi4
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