
Xerox® FreeFlow® Print Server Versão 8  
para a Xerox® 700i Digital Colour Press

O conjunto mais sofisticado de workflows de 
produção e empresariais vem juntamente 
com o FreeFlow Print Server Versão 8 para a 
Xerox® 700i Digital Colour Press. O FreeFlow 
Print Server oferece capacidades a nível de 
produção, tais como gestão robusta de filas 
de impressão e suporte Adobe® PDF Print 
Engine, ao mesmo tempo que honra todas as 
capacidades empresariais que o equipamento 
tem para oferecer.

Simplicidade – para o ajudar a fazer o trabalho.
Independentemente de imprimir com o PostScript ou através do 
novo Adobe PDF Print Engine, o FreeFlow Print Server torna mais fácil 
obter óptimos resultados, sempre. O Xerox® Print Driver é muito visual 
e torna mais fácil enviar trabalhos para impressão. Para o operador 
e para o utilizador remoto, o interface do utilizador (UI) é fácil de 
utilizar e pode ser personalizado para apoiar as actividades que 
realiza mais frequentemente. E as alterações de última hora podem 
ser feitas sem qualquer esforço no UI a nível de uma página, de um 
trabalho ou de uma fila.

Tecnologia ConfidentColour – proporciona sempre 
óptimos resultados.
Independentemente de procurar óptimos resultados com os 
controlos de cor integrados ou personalizáveis, o FreeFlow Print 
Server faz o seu trabalho. A calibragem de cor não só é fiável, como 
é fácil, rápida e muito precisa. Com o Xerox® Consistent Colour Mode 
– uma selecção fácil através de um único botão para “normalizar” 
a cor através de vários motores de impressão combinados com 
a tecnologia avançada de perfis Xerox® e com as técnicas de 
calibragem altamente refinadas – o FreeFlow Print Server oferece-lhe 
uma referência na gestão de cor simples e integrada, para uma maior 
consistência de equipamentos e ao longo do tempo.

Impressão variável – de simples a complexa.
Do mais simples ao mais complexo, o FreeFlow Print Server permite 
gerir as suas necessidades de impressão de dados variáveis, 
graças ao caching variável, aos formulários de fundo e a outras 
funcionalidades de desempenho. Todos os dados são mantidos 
intactos utilizando um formato nativo sem conversão de ficheiros, 
pelo que pode estar confiante de que o seu trabalho será impresso 
rápida e correctamente.

Segurança de referência –  
porque realmente importa.
Tire partido dos diversos níveis de segurança, todos eles baseados 
no super-seguro UNIX®, que não é susceptível a ataques de vírus de 
e-mail e "worms". Os modos de submissão de trabalhos encriptados 
garantem a encriptação de chaves públicas e privadas. Os perfis 
de segurança oferecem configurações personalizadas, um modo 
de impressão que limita a impressão de páginas duplicadas, entre 
outros.
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Xerox® FreeFlow® Print Server Versão 8 para a  
Xerox® 700i Digital Colour Press

Hardware/Plataforma
•	 Espectrofotómetro X-Rite® i1
•	 Solaris™ 10
•	 Arquitectura Parallel RIP
•	 Arquitectura de cache dinâmica
•	 Sun Ultra™ 24
•	 Intel® Quad Core, 2,5 GHz
•	 Memória de 6 GB
•	 Discos rígidos de 500 GB (2 @ 250 GB 

SATA)
•	 DVD-ROM/DVD-RW
•	 Portas Ethernet 10/100/1000 Base T
•	 Seis portas USB 2.0

Tecnologia ConfidentColour
•	 Utilitários de gestão de cor fáceis e 

especializados
•	 A calibragem do vidro de exposição 

proporciona um controlo de cor fácil e 
rápido (1 minuto)

•	 Suporte para workflows ICC e DeviceLink
•	 Perfis avançados – alvo de perfil 

optimizado (patente a aguardar) oferece 
um modelo de impressora de alta precisão

•	 Modo Xerox® Consistent Colour 
proporciona uma correspondência de cor 
integrada

•	 RGB optimizado e Emulação Spot Colour
•	 Licença PANTONE® e correspondência com 

cor spot
•	 Suporte PANTONE Goe™
•	 Emulações de cor essenciais como 

GRACoL, SWOP, Euroscale, FOGRA, Japan 
Colour

•	 Utilitários de correcção de cor 
fáceis integrados com o Editor Tone 
Reproduction Curve (TRC)

•	 Trapping In-RIP, anti-aliasing, 
sobreimpressão e meios-tons 
seleccionáveis

•	 Editor de cor spot intuitivo para 
correspondência de cor spot

•	 Calibragem do vidro de exposição 
suportada

Produtividade e Workflow
•	 Suporte Adobe PDF Print Engine 2.0

 – RGB para Preto para texto/gráficos
 – Suporta Live Transparency com  

cores spot
 – Motor de produção simples com o 

Adobe Common Rendering Engine
•	 Drivers de impressão Xerox® proporcionam 

uma experiência consistente do escritório 
até à produção

•	 Recepção, selecção, processamento e 
impressão de trabalhos em simultâneo

•	 Vastas capacidades de gestão de 
trabalhos a nível da página, do trabalho e 
da fila de impressão

•	 Preflight, pré-visualização e provas virtuais 
para trabalhos com precisão

•	 Layout/Imposição standard (e.g., booklet, 
4 numa página)

•	 Suporte "arrastar e largar" para hot folders 
para Windows®, Macintosh®, Linux®  
e UNIX®

•	 Suporte para fichas de trabalho JDF
•	 FreeFlow Remote Print Server para gestão 

de equipamentos remotos
•	 A programação de excepções de página 

permite alterações de trabalhos de última 
hora no servidor

•	 Componentes ajustáveis para layouts de 
booklets de assinatura

•	 Suporte para encadernação na margem 
do lado direito ou na margem inferior

•	 A optimização da margem optimiza  
o texto

•	 Oferece todas as funções de escritório e 
funções de produção numa única solução

Suporte de clientes e remoto
•	 Escolha de drivers de impressão

 – Suporte para driver de impressão Xerox® 
Global

 – Drivers de impressão Xerox® repletos de 
funcionalidades

 – Drivers repletos de funcionalidades 
Windows® 2000/XP®/Vista™/7

 – Macintosh® OS 10.6 ou superior para  
os drivers

•	 Adobe PostScript® Printer Descriptions 
(PPD)

•	 Suporte para envio por browser HTTP  
e HTTPS

•	 IPP para envio de trabalhos e estado  
do sistema

•	 Suporte para IPv4 e IPv6 (suporte para 
modo duplo)

Impressão de dados variáveis
•	 Xerox® VIPP®, Line Mode, Database Mode, 

Native PPML v2.1 Graphic Arts
•	 PostScript optimizado e PDF
•	 Suporte para aplicação de subconjuntos – 

definido pelo utilizador ou orientado para 
os dados

•	 Suporte para formulário de fundo  
com cores

•	 Suporta trabalhos de tamanho indefinido
•	 Arquitectura de cache dinâmica

Formatos de ficheiro suportados
•	 Adobe PostScript Nível 1, 2, 3
•	 Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X
•	 TIFF, PCL5c, PCL6XL, EPS, JPEG

Protocolos/Ambientes de Rede
•	 TCP/IP, IPP AppleTalk®, IPP
•	 DHCP
•	 Suporta SNMP MIB II para ferramentas  

de administração de terceiros

Funções de segurança
•	 Solaris™ 10 OS utilizando o ZFS
•	 Quatro modos e níveis de perfis  

de segurança
•	 Perfis totalmente personalizáveis
•	 Modos de envio de trabalhos encriptados
•	 Modo de impressão seguro (restringe 

reimpressões de páginas)
•	 Filtragem de acesso a endereços
•	 Suporte para palavras-passe fortes
•	 Sobreposição de dados (standard)

Dimensões/Peso
•	 Print Server

 – Altura: 434 mm
 – Largura: 200 mm
 – Profundidade: 467 mm
 – Peso: 15,4 kg

Opções
•	 Base

 – Altura: 973 mm
 – Largura: 720 mm
 – Profundidade: 720 mm

•	 Xerox® Enterprise Accounting Reporter*
•	 IPDS

Potência
•	 90-264 VCA RMS, monofásico, 

configuração automática, 15 AMP,  
47-63 Hz, 530W

•	 O consumo de energia é de 150 watts 
(máximo)

Aprovação de Agências 
Regulamentares
•	 Segurança – UL 1950, CSA C22.2 No. 950, 

TUV EN 60950
•	 RFI/EMI – FCC Classe A, DOC Classe A,  

EN 55022 Classe A, EN 61000-3-2
•	 Imunidade – EN 50082-1
•	 Marca CE
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