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Tire o máximo partido da sua impressora 
com uma solução inovadora, escalonável e 
integrada. Esta combinação líder no mercado 
oferece-lhe trabalhos acabados com um 
aspecto profissional que ganham mais 
negócios e dão destaque aos seus clientes.

Aumente a sua produtividade e os seus lucros.
A tecnologia Fiery aumenta os seus lucros, oferecendo-lhe 
documentos de grande impacto com cores e imagens vivas, que 
excedem as expectativas dos seus clientes, que cumprem os prazos 
de entrega mais apertados e que lhe permitem fazer mais trabalho, 
automatizando tarefas manuais e eliminando estrangulamentos que 
abrandam a produção.

Trabalhe com maior rentabilidade graças aos 
novos serviços.
Com a tecnologia Fiery, pode produzir peças de marketing eficazes 
com a gama mais alargada de opções de produção, incluindo 
identificação automática de elementos do trabalho, como texto, 
imagens e cores spot. A tecnologia Fiery também dispensa a 
necessidade de reprogramar trabalhos, tornando o processo simples 
e rápido. O Fiery Server é ideal para produzir potentes materiais de 
marketing, embalagens e comunicações personalizadas e aplicações 
de publishing de fotografias.

Obtenha sempre uma cor extraordinária.
O Fiery ColourWise® oferece cor de alta qualidade desde o início e 
integra os componentes essenciais do Fiery Graphic Arts Package, 
Premium Edition, o Fiery Spot-On e o Fiery Colour Profiler Suite para 
controlar e gerir a cor em todo o seu workflow.

Produza trabalhos acabados de forma  
simples e rápida.
A gestão de trabalhos é mais rápida e eficiente, independentemente 
da complexidade de determinado trabalho, utilizando o Fiery 
Command WorkStation®. Aumenta a sua produção e reduz o número 
de erros e os desperdícios, graças à centralização da gestão de 
trabalhos através da interface de utilizador intuitiva. Pode simplificar 
as tarefas de imposição e composição de documentos trabalhosos 
com diferentes requisitos de finalização por capítulo, utilizando a 
interface intuitiva do Fiery SeeQuence Suite.

A nova função Mixed Finishing Sets, agora disponível no SeeQuence 
Compose, permite aos clientes optimizar e automatizar o processo de 
montagem, de forma a produzir trabalhos totalmente acabados. 

Automatização com integração perfeita.
A tecnologia Fiery JDF faz a ligação entre soluções EFI e soluções 
com capacidades Fiery para que possa passar as informações dos 
trabalhos através do seu sistema de forma mais rápida e eficiente.

Com suporte para o Adobe® PDF Print Engine, os servidores Fiery 
também oferecem um workflow PDF nativo completo, permitindo-
lhe aumentar a consistência e a flexibilidade dos seus trabalhos 
impressos, do design até à impressão. 

Utilizando servidores Fiery e o Fiery Command Workstation, irá 
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 workflow.
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Hardware/Plataforma
•	 Software Fiery® System 10
•	 Processador Intel® Core™ i5 660
•	 Velocidade: 3,33 GHz Dual Core
•	 Disco rígido: 500 GB
•	 RAM: Memória de 4 GB DDR
•	 CD DVD-RW
•	 Portas USB: 6 na rectaguarda, 1 na frente,  

2 internas
•	 Windows® 7 Professional para Sistemas 

Integrados x32/x64

Tecnologia Fiery Colour
•	 A tecnologia de gestão de cor Fiery permite a 

gestão integral da cor na rasterização
•	 Integração de calibragem integrada no 

trabalho para uma calibragem automática
•	 O Fiery Spot-On procura a melhor 

correspondência com PANTONE®, PANTONE® 
PLUS Series, PANTONE Goe™, RGB, CMYK, L*a*b* 
e cores spot

•	 Calibragem PANTONE para a melhor 
correspondência possível de cor com PANTONE

•	 Impressão sobreposta compósita de cores spot 
e CMYK para uma representação precisa das 
intenções do designer

•	 O Fiery Image Enhance automatiza a correcção 
de cor em fotografias não-profissionais

•	 Fiery Image Enhance Visual Editor para 
correcção imediata por imagem

•	 Modos de cor para tiragem de provas 
profissionais e produção optimizada da 
produção de cor

•	 Máxima densidade de impressão da impressora 
para optimizar a sua gama de cores e 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 Profiler Suite cria, visualiza, testa e edita 
os perfis de cor através de uma simples solução 
de perfis

•	 O Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, 
junta utilitários especializados de gestão de 
cor, de perfis e de controlo do workflow a cores, 
e o ImageViewer para provas virtuais locais e 
remotas, com capacidades intuitivas de edição 
de cor 

Produtividade e Workflow
•	 Spool-RIP-Print em simultâneo oferece ao 

motor de impressão a produção mais rápida
•	 Integração com a colecção de workflow Xerox® 

FreeFlow®

•	 Suporte para Adobe® PDF Print Engine 2, 
oferecendo workflows nativos baseados em 
PDF, de ponta a ponta

•	 Fiery JDF nativo integra soluções de informação 
criativas, de produção e de gestão, tornando a 
produção digital mais rápida e mais eficiente

•	 O Fiery Command WorkStation 5 oferece um 
controlo de workflow intuitivo e produtivo a 
partir de clientes Mac® e PC locais ou remotos

•	 A Gestão Avançada de Trabalhos inclui 
funcionalidades de produção como Schedule 
Print, Suspend on Mismatch, Job Reorder, Force 
Print e Quick Doc Merge

•	 Sequential Print
•	 Mapeamento Set Page Device

•	 Fiery Hot Folders para PC e Mac inclui filtros 
Microsoft® Office; combinação automática de 
ficheiros JPG para produzir álbuns de fotografias 
e folhas de contacto

•	 Virtual Printers automatiza a preparação de 
trabalhos

•	 Suporte para PDF XObjects numa base por 
trabalho, com vista a maximizar as velocidades 
de processamento de trabalhos; driver Fiery 
para Windows® e Mac® simplifica o envio de 
trabalhos

Preparação de documentos
•	 O Booklet Maker permite fazer a imposição de 

booklets sem erros a partir do Fiery Driver
•	 O Fiery SeeQuence Suite oferece a imposição e 

preparação visual de documentos
 – Fiery SeeQuence Impose
 – Fiery SeeQuence Compose (opcional)

•	 Formato de acabamento definido pelo 
utilizador para um maior controlo das definições 
de imposição

Impressão de dados variáveis 
(VDP)
•	 A finalização VDP Record-Level permite-lhe 

aplicar a finalização a um trabalho de VDP 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

•	 Define Record Length permite o processamento 
de ficheiros PS e PDF como trabalho VDP de 
comprimento de registo fixo

•	 VDP Resource Manager com visualização em 
miniatura

•	 Suporta os seguintes formatos:
 – VIPP® 9
 – PPML 2.2 (suportado directamente pelo EFI)
 – Fiery FreeForm™
 – Creo VPS

•	 PDF/VT-1
•	 Impressão de provas
•	 Finalização de subconjuntos mistos

Formatos de ficheiro suportados
•	 Adobe PostScript® Nível 1, 2, 3
•	 PDF/X-1a, 3 e 4
•	 EPS
•	 Adobe Acrobat® 9.1; PDF Nativo 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6 e 1.7
•	 CT/LW
•	 TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG

Protocolos/Ambientes de Rede
•	 TCP/IP, IPP, AppleTalk®

•	 LPR/LPD
•	 Porta 9100
•	 Suporte IPP
•	 Suporte para Ethernet 10/100/1000
•	 Partilha de impressão SMB (sobre TCP/IP)
•	 Impressão FTP
•	 Impressão por e-mail
•	 EtherTalk® Phase II
•	 SNMP v3
•	 JMF (formato de mensagens de trabalhos JDF) 
•	 UEFS 2.0

Ambientes de cliente
•	 Windows® 7
•	 Windows Server 2008 32 e 64 bits e V2 64 bits
•	 Windows Vista® 32 e 64 bits 
•	 Windows XP 32 e 64 bits
•	 Windows Server 2003 32 bits; SP1 64 bits
•	 Macintosh OSX 10.4 ou superior

Funções de segurança
•	 A filtragem IP para IPv4/IPv6 permite-lhe 

aceitar ou negar ligações a partir de um 
endereço IP específico

•	 A função de segurança Secure Erase escreve por 
cima do ficheiro três vezes durante a eliminação 
de um trabalho

•	 Cópias de segurança e reposição
•	 O Fiery Clone Tool põe o Fiery a produzir 

novamente em apenas alguns minutos
•	 O Windows 7 Pro FES permite uma operação 

mais segura
•	 Autenticação de utilizadores através de LDAP
•	 O suporte IP Sec oferece segurança aos 

Protocolos IP através de um mecanismo de 
encriptação e de autenticação

•	 Suporte SSL/TLS
•	 Gestão de certificados
•	 Encriptação de informações essenciais
•	 Suporte IPv6

Dimensões/Peso
•	 Print Server

 – Altura: 488 mm
 – Largura: 212 mm
 – Profundidade: 483 mm
 – Peso: 30,3 kg

•	 Base
 – Altura: 1537 mm
 – Largura: 815 mm
 – Profundidade: 1016 mm
 – Peso: 28,1 kg

Potência
•	 Troca 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
•	 Total de Watts: 203,9 W (máximo)
•	 BTU/hora: 696

Opções
•	 Fiery Integrated Workstation: Móvel de base, Kit 

GUI (ecrã, teclado e rato)
•	 Fiery Colour Profiler Suite

 – Criação de Perfis
 > Printer Profiler
 > Device Linker
 > Monitor Profiler

 – Edição e verificação de perfis
 > Profile Inspector
 > Profile Editor

 – Garantia de qualidade
 > Colour Verifier

•	 Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
 – Visualizador de imagens
 – Preflight
 – Postflight
 – 2 mapeamentos de impressão a cores
 – Hot Folders, Filtros GA

•	 Fiery SeeQuence Compose


