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Uitmuntende kleuren bij elke opdracht.
Met de Automated Colour Quality Suite (ACQS) 

hulpprogramma’s verkrijgt u exacte, constante kleuren door 

geautomatiseerde bestemmingsprofi lering en supersnelle 

inline fotospectraalmetertechnologie. De geautomatiseerde 

bestemmingsprofi lering zorgt ervoor dat u snel en gemakkelijk de juiste 

kleur verkrijgt zodat uw hoogwaardige drukwerktoepassingen in de kortst 

mogelijke doorlooptijd de beste kleurkwaliteit weergeven. Het unieke 

vermogen van Fiery om tekst en grafi sche afbeeldingen in de echte 

1200 x 1200 dpi resolutie van de kleurenpers af te drukken levert afdrukken 

van hoge kwaliteit op waarmee uw bedrijf zich kan onderscheiden. Door 

de buitengewone kleur- en tekstkwaliteit kunt u meer opdrachten inhouse 

uitvoeren of van offset op digitaal overzetten. 

Lever opdrachten keer op keer snel af.
Fiery Command WorkStation® centraliseert het opdrachtbeheer en biedt 

een intuitive gebruikersinterface waarmee u tijd bespaart bij de opmaak 

en algemene taken automatiseert om fouten en verspilling te reduceren. 

Stroomlijn de opmaak en impositie van documenten door gebruik te 

maken van Fiery Impose and Compose.

Automatisering met naadloze integratie.
Fiery-servers ondersteunen ook Adobe® PDF Print Engine v 2.5 voor 

een 'native' (zonder conversies) end-to-end PDF-workfl ow, zodat u de 

consistentie en fl exibiliteit van ontwerp tot afdrukken kunt verbeteren. 

Door gebruik te maken van de Fiery Server en Fiery Command 

Workstation kunt u uw processen en winst naar een hoger niveau tillen, en 

tegelijkertijd ook een naadloze verbinding met Xerox® FreeFlow® voor de 

automatisering van uw workfl ow tot stand brengen.

Xerox
®

 EX Print Server, Powered by Fiery
®

, 
voor de Xerox

®

 J75 kleurenpers

Verkrijg een ongeëvenaarde beeld- en 
kleurkwaliteit, uitmuntende productiviteit en 
een naadloze aansluiting met een innovatieve, 
schaalbare, geïntegreerde oplossing.  Met 
deze marktleidende combinatie kunt u 
drukwerkopdrachten met een hoge winstmarge 
printen en u zo verzekeren van de tevredenheid 
en trouw van uw klanten.

Geeft uw productiviteit en omzetten een impuls.
Verhoog uw winst: laat uw digitale kleurenpers op nominale snelheid 

draaien met het gelijktijdige spool, RIP en printvermogen van de Fiery® 

server. Met het krachtige digitale platform van Fiery kunt u zware 

taken afhandelen en kortere doorlooptijden bieden. De ingebouwde 

automatiserings- en workfl owhulpprogramma's zijn essentieel om 

de effi ciëntie te verhogen. Doe meer in minder tijd met de snelle en 

aanpasbare afdrukken van variabele gegevens (VDP) die de EX Print 

Server biedt. 

Breid uw bedrijf uit met winstgevende
nieuwe diensten.
Laat uw bedrijf groeien met veelgevraagde en lucratieve applicaties als 

fotoboeken, kleine oplagen verpakkingen en communicaties met een 

persoonlijk tintje. De Fiery technologie en software-opties produceren 

een beeldkwaliteit die zelfs de meest veeleisende klant tevredenstelt en 

huisstijl- en merkkleuren getrouw weergeeft. 
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Hardware/platform
• Fiery® FS100 Pro

• Intel® Core™ i5-2400 Processor 

• Snelheid: tot 3.4 GHz Quad Core

• Harde schijf: 1 TB

• RAM: 4 GB DDR-geheugen

• CD en DVD-RW

• USB-poorten: 4 achter, 2 voor, 2 intern

• Windows® 7 Professional FES/x64

Fiery Colour Technology
• Geautomatiseerde kalibratie en 

bestemmingsprofi lering met ACQS en inline 

fotospectraalmetertechnologie

• Integratie van op opdracht gebaseerde kalibratie

• Print tekst en grafi sche afbeeldingen in 1200 x 

1200 dpi (niet-geïnterpoleerde) afdrukresolutie

• Fiery Spot-On™ vindt de beste overeenkomsten bij 

PANTONE® Libraries, RGB-, CMYK-, L*a*b*-

en steunkleuren

• Door PANTONE gekalibreerd

• Samengestelde overprint van steun- en CMYK-

kleuren voor de nauwkeurige weergave van het 

oorspronkelijke ontwerp

• Fiery Image Enhance Visual Editor

• Kleurmodi voor professionele proefafdrukken 

binnen de hoge eisen van een productie-omgeving

• Maximale densiteit van de printer voor het 

optimaliseren van het kleurengamma en het 

verkrijgen van levendigere en vollere kleuren

• Image Smoothing bevat onder andere zachte 

grijsschalen van 12-bits kleurgegevens; met de 

Fiery Colour Profi ler Suite kunt u kleurprofi elen met 

een enkele profi eloplossing creëren, visualiseren, 

testen en bewerken

Productiviteit en workfl ow
• Gelijktijdige Spool-RIP-Print

• Integratie met Xerox® FreeFlow® Workfl ow-

collectie

• Ondersteuning van Adobe® PDF Print Engine 2.5

• Native Fiery JDF integreert creatieve oplossingen, 

productieoplossingen en beheeroplossingen, 

waardoor het digitale productieproces sneller en 

effi ciënter verloopt

• Fiery Command WorkStation® 5

• Geavanceerd opdrachtbeheer met 

productiefuncties voor het plannen van afdrukken, 

het onderbreken van het afdrukproces als er een 

fout wordt gedetecteerd, het opnieuw verzenden 

van opdrachten en het snel samenvoegen 

van documenten

• Sequentieel afdrukken

• Set Page Device-toewijzing

• Snel afdrukken

• Bij Fiery Hot Folders voor PC en Mac® zijn 

Microsoft® Offi ce-fi lters inbegrepen; automatische 

samenvoeging van JPG-bestanden om 

fotobrochures en contactvellen te maken

• Virtuele printers automatiseren de 

opdrachtvoorbereiding

• Ondersteuning van PDF X-objecten per 

afzonderlijke opdracht om opdrachten zo snel 

mogelijk te verwerken

• Ondersteuning voor Xerox® Standard Accounting

Documentvoorbereiding
• Katernmodule zorgt voor foutloze katernimpositie 

vanuit het Fiery-stuurprogramma

• Fiery Impose-Compose biedt visuele 

documentvoorbereiding en - impositie

• Door gebruiker gedefi nieerde grootte voor 

afgewerkte opdracht voor betere controle over 

impositie-instellingen

Variable Data Printing (VDP)
• VDP "record level fi nishing" biedt u de mogelijkheid 

om opdrachten met variabele gegevens op 

recordniveau af te werken

• Onder de visuele VDP-impositiemogelijkheden 

bevinden zich rastervoorbeelden, proefafdrukken 

en controlestrips

• De lengte van de bestanden kan worden ingesteld 

waardoor PS- en PDF-bestanden als opdracht met 

variabele gegevens van vastgestelde recordlengte 

kunnen worden verwerkt

• VDP Resource Manager met weergave van 

miniatuurafbeeldingen

• Ondersteunt de volgende indelingen:

 – VI Compose 11

 – PPML 2.2

 – Fiery FreeForm™

 – Creo™ VPS

• PDF/VT en PDF/VT-2

• Proefafdrukken

• Afwerking van gemengde subset

Ondersteunde bestandsformaten
• Adobe PostScript® Level 1, 2, 3

• PDF/X-1a, 3 en 4*

• EPS

• Adobe Acrobat 9.1; Adobe Acrobat X

• CT/LW*

• TIFF, TIFF/IT-P1, DCS*, JPEG*

Netwerkomgevingen/-protocollen
• TCP/IP, IPP 

• LPR/LPD

• Poort 9100

• IPP-ondersteuning

• Ondersteuning voor 10/100/1000 Ethernet

• SMB-afdrukken delen (via TCP/IP)

• FTP-afdrukken

• Afdrukken via e-mail

• Apple® EtherTalk™ Phase II

• SNMP v3

• JMF (JDF job messaging format) 

• UEFS 3.0

Clientomgevingen
• Fiery Driver 4.4 (bidirectioneel) ondersteuning 

voor:

 – Windows 7 32- en 64-bits 

 – Windows 8 alle versies

 – Windows Server 2008 32- en 64-bits en R2 

64-bits

 – Windows Server® 2012 alle versies

 – Windows Vista® 32- en 64-bits

 – Windows XP 32- en 64-bits

 – Windows Server 2003 32- en 64-bits

 – Windows Server 2003 SP1 32- en 64-bits

 – Macintosh® OS X® 10.5 of hoger

Beveiligingsvoorzieningen
• IP-fi ltering voor IPv4/IPv6

• Beveiligd wissen beveiligingsfunctie

• Back-up en herstellen

• Fiery Restore herstelt de Fiery binnen enkele 

minuten

• Gebruikersverifi catie via LDAP

• IP Sec-ondersteuning

• SSL/TLS-ondersteuning

• Certifcaatbeheer

• Versleuteling van bedrijfskritische gegevens

• IPv6-ondersteuning

Afmetingen/gewicht
• Printerserver

 – Hoogte: 488 mm

 – Breedte: 212 mm

 – Diepte: 483 mm

 – Gewicht: 19.6 kg

• Standaard

 – Hoogte: 1.537 mm

 – Breedte: 815 mm

 – Diepte: 1.016 mm

 – Gewicht: 28.1 kg

Voeding
• Automatisch schakelen: 100 – 240 V, 60/50 Hz 

voor algemeen gebruik

• Processor: 100 – 240 V, 60/50 Hz, 5 A

• Monitor: 100 – 240 V, 60/50 Hz, 0,65 A @ 100 V, 

0,30 A @ 240 V

• Actief vermogen: 200 W (typisch)

• BTU/hour: 696

Standaardconfi guratie
• Fiery geïntegreerd werkstation: computertafel, 

GUI-kit (19 inch scherm, toetsenbord en muis)

• Fiery Impose-Compose

• Colour Profi ler Suite 4 inclusief ES-2000 

fotospectraalmeter

• Fiery Graphics Arts Package

Opties
• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition 

• Beveiligingsoptie harde schijf

• Netwerk-switch (HUB)

• Extra Fiery Impose-kit

• Extra Fiery Compose-kit

*Alleen beschikbaar met Graphic Arts Premium Package

www.xerox.com
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