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Obtenha cores extraordinárias em cada trabalho.
O conjunto de ferramentas Automated Colour Quality Suite (ACQS) 
permite-lhe conseguir cores exatas e consistentes usando calibração 
automática e a tecnologia de alta velocidade do Espectrofotómetro 
Inline. O perfi l de destino automático assegura que consegue a cor 
correta de forma rápida e fácil para que as suas aplicações de elevado 
valor refl itam a mais elevada qualidade de cor com um tempo de 
execução mais rápido. A capacidade exclusiva do Fiery de imprimir 
verdadeiros 1200 x 1200 dpi, permite realizar texto e gráfi cos de elevada 
qualidade que diferenciam a sua empresa. A cor excecional e a qualidade 
do texto, permitem-lhe realizar mais trabalhos internamente ou migrar 
trabalhos do offset para digital. 

Entregue trabalhos fi nalizados sempre de forma 
rápida.
O Fiery Command WorkStation® centraliza a gestão dos trabalhos 
e proporciona uma interface intuitiva que diminui os tempos de 
programação e automatiza tarefas comuns reduzindo erros e o 
desperdício. Reduza o trabalho necessário na composição intensa 
de documentos e tarefas de imposição usando o Fiery Impose 
and Compose.

Automatize com integração perfeita.
Ao suportarem o Adobe® PDF Print Engine v 2.5, os servidores Fiery 
também oferecem um workfl ow PDF completo, que lhe permite melhorar 
a consistência e fl exibilidade dos trabalhos impressos, desde o design 
até à impressão. Os servidores Fiery e o Fiery Command Workstation, 
permitem obter um novo nível de integração para uma melhoria dos 
processo e aumento dos lucros, incluindo uma conectividade perfeita 
com o Xerox® FreeFlow® com vista à automatização do workfl ow.

Xerox® EX Print Server, Powered by Fiery®, 
para a Xerox® Colour J75 Press
Consiga uma imagem e qualidade de cor 
sem igual, extraordinária produtividade 
e integração perfeita com uma solução 
inovadora, evolutiva e integrada.  Esta 
combinação líder de mercado, permite-lhe 
imprimir trabalhos com grande margem de 
lucro, que garantem a satisfação e fi delização 
dos clientes.

Aumente a sua produtividade e os seus lucros.
Aumente os lucros mantendo o equipamento a funcionar à velocidade 
anunciada com a capacidade do servidor do Fiery® fazer spool, RIP e 
imprimir em simultâneo. A potente plataforma digital Fiery permite-lhe 
lidar com grandes volumes de trabalho ao mesmo tempo que permite um 
tempo de execução mais rápido através da automatização integrada e 
de ferramentas de workfl ow essenciais para aumentar a efi ciência. Faça 
mais em menos tempo com as rápidas e adaptáveis capacidades de 
impressão de dados variáveis (VDP) do EX Print Server. 

Expanda o seu negócio com novos serviços 
rentá-veis.
Fomente o seu negócio com aplicações de alta rentabilidade e com muita 
procura tais como álbuns fotográfi cos, embalagens e comunicações 
personalizadas. A tecnologia Fiery e as opções de software produzem 
qualidade de imagem que satisfaz os clientes mais exigentes e que 
reproduz fi elmente as cores das marcas. 
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Hardware/Plataforma
• Fiery® FS100 Pro
• Processador Intel® Core™ i5-2400 
• Velocidade: até 3.4 GHz Quad Core
• Disco rígido: 1 TB
• RAM: Memória de 4 GB DDR
• CD DVD-RW
• Portas USB: 4 na parte de trás, 2 na frente, 

2 internas
• Windows® 7 Professional FES/x64

Fiery Colour Technology
• Calibragem automática e perfi s de destino com 

ACQS e tecnologia de espectrofotómetro inline
• Calibragem integrada baseada no trabalho
• Capacidade para imprimir texto e gráfi cos a 1200 

x 1200 dpi
• Fiery Spot-On™ procura a melhor correspondência 

de Bibliotecas PANTONE®, RGB, CMYK, L*a*b* e 
spot colours

• Calibrado por PANTONE
• Impressão composta de sobreposição de cores 

spot e CMYK para uma representação precisa das 
intenções do designer

• Fiery Image Enhance Visual Editor
• Modos de cor para criação de provas profi ssionais e 

produção melhorada dos requisitos de cor
• A densidade máxima da impressão na impressora 

otimiza a sua gama de cores e permite obter cores 
mais vivas e reais

• O Image Smoothing inclui a criação de sombras 
suaves de dados de cores de 12 bits; o Fiery Colour 
Profi ler Suite cria, visualiza, testa e edita os perfi s de 
cor através de uma simples solução de perfi s

Produtividade e Workfl ow
• Spool-RIP-Impressão em simultâneo
• Integração com Workfl ow Xerox® FreeFlow®

• Suporta Adobe® PDF Print Engine 2.5
• Fiery JDF nativo integra soluções de informação 

criativas, de produção e de gestão, tornando a 
produção digital mais rápida e mais efi ciente

• Fiery Command WorkStation® 5
• A Gestão Avançada de Trabalhos inclui 

funcionalidades de produção como Schedule 
Print, Suspend on Mismatch, Job Reorder e Quick 
Doc Merge

• Impressão Sequencial
• Mapear Set Page Device
• Impressão urgente
• Fiery Hot Folders para PC e Mac inclui fi ltros 

Microsoft® Offi ce; combinação automática de 
fi cheiros JPG para produzir álbuns de fotografi as e 
folhas de contacto

• Virtual Printers automatiza a preparação dos 
trabalhos

• Suporta PDF XObjects trabalho a trabalho, 
de forma a maximizar as velocidades de 
processamento dos mesmos

• Suporta Xerox® Standard Accounting

Preparação dos documentos
• Booklet Maker permite uma imposição do booklet 

sem falhas a partir do Fiery Driver
• O Fiery Impose-Compose oferece a imposição e 

preparação visual de documentos
• User Defi ned Finish Size para um maior controlo 

das defi nições de imposição

Impressão de dados variáveis 
(VDP)
• VDP Record-Level Finishing permite-lhe aplicar 

fi nalização VDP a um trabalho ao nível do registo
• As capacidades de imposição VDP visual incluem 

a pré-visualização de rasterização, a impressão de 
amostras de provas e Control Strip

• Defi ne Record Length permite processar fi cheiros 
PS e PDF como trabalho VDP com comprimento 
fi xo de registo

• VDP Resource Manager com visualização em 
miniatura

• Suporta os seguintes formatos:
 – VI Compose 11
 – PPML 2.2
 – Fiery FreeForm™
 – Creo™ VPS

• PDF/VT e PDF/VT-2
• Impressão de provas
• Finalização de subconjuntos mistos

Formatos de Ficheiro Suportados
• Adobe PostScript® Level 1, 2, 3
• PDF/X-1a, 3 e 4*
• EPS
• Adobe Acrobat 9.1; Adobe Acrobat X
• CT/LW*
• TIFF, TIFF/IT-P1, DCS*, JPEG*

Protocolos/Ambientes de Rede
• TCP/IP, IPP 
• LPR/LPD
• Porta 9100
• Suporte IPP
• Suporte para 10/100/1000 Ethernet
• Partilha de impressão SMB (sobre TCP/IP)
• Impressão FTP
• Impressão por e-mail
• Apple® EtherTalk™ Phase II
• SNMP v3
• JMF (formato de mensagem do trabalho JDF) 
• UEFS 3.0

Ambientes de Cliente
• Suporte Fiery Driver 4.2 (Bidireccional) para:

 – Windows 7 32 e 64-bit 
 – Windows 8 todas as versões
 – Windows Server 2008 32 e 64 bits e R2 64 bits
 – Windows Server® 2012 todas as versões
 – Windows Vista® 32 e 64 bit
 – Windows XP 32 e 64 bits
 – Windows Server 2003 32 e 64 bit
 – Windows Server 2003 SP1 32 e 64 bit
 – Macintosh® OS X® 10.5 ou superior

Funções de segurança
• Filtro IP para IPv4/IPv6
• Função de Segurança Secure Erase
• Backup e recuperação
• Fiery Restore recupera o Fiery em minutos
• Autenticação do Utilizador via LDAP
• Suporte IP Sec
• Suporte SSL/TLS
• Gestão de certifi cados
• Encriptação de informações essenciais
• Suporte IPv6

Dimensões/Peso
• Servidor de impressão

 – Altura: 488 mm
 – Largura: 212 mm
 – Profundidade: 483 mm
 – Peso: 19,6 kg

• Base para móvel
 – Altura: 1.537 mm
 – Largura: 815 mm
 – Profundidade: 1.016 mm
 – Peso: 28,1 kg

Alimentação
• Comutação auto: 100 – 240 V, 60/50 Hz para 

utilização global
• Processador: 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
• Watts em operação: 200 W (normal)
• BTU/hora: 696

Confi guração standard
• Fiery Integrated Workstation: Móvel de base, Kit 

GUI Kit (ecrã de 19”, teclado e rato)
• Fiery Impose-Compose
• Colour Profi ler Suite 4 incluindo Espectrofotómetro 

ES-2000
• Fiery Graphics Arts Package

Opçőes
• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition 
• Opção de segurança do disco rígido
• Network Switch (HUB)
• Kit Adicional Fiery Impose
• Kit Adicional Fiery Compose

*Apenas disponível com Graphic Arts Premium Package

www.xerox.com
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