
Xerox® CX Print Server,  
Powered by Creo®, para a  
Xerox® 700i Digital Colour Press

O novo Xerox® CX Print Server proporciona as 
capacidades da tecnologia Creo Colour Server à 
Xerox® 700i com funções avançadas, excelente 
capacidade de cor, eficiência e produtividade. 

Cor e consistência que agradam aos clientes.
Com 30 anos de liderança nas artes gráficas, a Tecnologia Creo 
Colour Server proporciona a gama completa de cores da impressora, 
e oferece uma qualidade de imagem e cor que satisfaz o cliente 
mais exigente. Possui gestão de cor integrada para resultados de 
qualidade superior desde o início. O servidor também suporta o 
Adobe PDF Print Engine 2.0 para uma concretização fácil, precisa 
e nativa de ficheiros PDF. Até mesmo designs complexos e efeitos 
especiais como transparências são reproduzidos de forma rápida e 
fiável. Além disso, o Xerox® CX Print Server e a Xerox® 700i Digital 
Press possuem certificação da Fogra, que reconhece a extraordinária 
qualidade de cor do sistema.*

Os Power Kits opcionais alargam o conjunto de 
funcionalidades para profissionais transaccionais  
e de artes gráficas.
O Xerox® CX Print Server oferece uma plataforma flexível; todas as 
funcionalidades necessárias com as vantagens da tecnologia Creo 
Colour Server estão no produto de base. Os Power Kits opcionais 
fornecem utilitários avançados que permitem concretizar uma série 
de necessidades do cliente, e permitem-lhe aumentar as capacidades 
à medida que a sua empresa cresce. Estes incluem: Professional 
Power Kit, o Process Power Kit, o Imposition Power Kit e o Creative 
Power Kit. Os kits permitem-lhe expandir facilmente as capacidades 
do servidor e satisfazer as normas do sector e, ao mesmo tempo, 
exceder as suas expectativas.

Maximize o seu desempenho com um RIP avançado 
e acessível.
A tecnologia de imagem Fusion avançada maximiza o desempenho 
do seu workflow. O seu RIP de alta velocidade liberta memória e 
acelera o manuseamento de outras aplicações e tarefas do sistema. 

Faça crescer a sua empresa com impressão de 
dados variáveis (VDP).
O Xerox® CX Print Server foi concebido para uma máxima 
produtividade em impressão personalizada. Permite fazer a imposição 
de trabalhos VDP de forma tão flexível como a impressão estática – e 
imprimi-los em tipos de suporte mistos. O servidor suporta aplicações 
VDP conhecidas, incluindo o premiado software de VDP Darwin, e é 
compatível com os formatos de ficheiros VDP líderes.

Conectividade flexível a sistemas de pré-impressão.
Para as reprografias com sistemas de workflow existentes – 
incluindo os sistemas de workflow de impressão offset – o Xerox® 
CX Print Server inclui compatibilidade total com JDF para facilitar a 
conectividade "plug-and-play" a outros sistemas para automatização 
em todo o sistema, custos reduzidos, menos erros e maior qualidade.

Proteja a produção com funções de segurança 
automatizadas.
Toda a gente se preocupa com a segurança das informações. 
Nós ajudamo-lo a manter o seu ambiente seguro, através da 
autenticação dos utilizadores, da substituição dos dados no disco e 
das actualizações de segurança e dos "service packs" da Microsoft 
que se encontram disponíveis imediatamente após o seu lançamento 
e aprovação.

*Pendente
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Xerox® CX Print Server, Powered by Creo®, para a  
Xerox® 700i Digital Colour Press

Hardware/Plataforma
•	 Processador Intel® Core™ i5 660 
•	 Velocidade: 3,3 GHz Dual Core
•	 Placa FusionXCN
•	 Capacidade global do disco: 1TB

 – Disco do sistema: 1 x 500 GB
 – Imagem no disco: 1 x 500 GB

•	 Memória global: 4 GB
 – Memória do sistema: 3 GB
 – Memória de imagem: 1 GB

•	 Sistema operativo: Windows XP 
Professional

•	 SO (SP3), Internet Explorer 6, Web Services
•	 Ethernet dupla 1G
•	 DVD R/W
•	 TVR (Teclado, Vídeo, Rato)

Tecnologia de Cor Creo
•	 NOVO PANTONE PLUS
•	 NOVOS Conjuntos de cor DEVICE LINKs 

de importação para tipos de ficheiro 
personalizados

•	 Calibragem a partir do vidro e i-1
•	 Perfil ICC e workflow GCR
•	 Mapeamento de curva de calibragem 

automática
•	 Produção orientada para os objectos
•	 Trapping Full Auto Frame (FAF)
•	 Texto e linhas optimizados
•	 Vinhetas suaves
•	 Editor Spot Colour
•	 Protecção CMYK, RGB e Cinzento
•	 Emulação CMYK
•	 Perfis integrados Honours
•	 Certificação de validação de impressão 

FograCert*

Produtividade e Workflow
•	 NOVO EZ Connect Tool
•	 NOVO Remote Work Space para MAC OS 

10.4+
•	 NOVO Notificações de e-mail e SMS
•	 NOVO Reenviar para outra Fila Virtual
•	 NOVO Easy VDP Creator
•	 NOVO JDF e JMF com excepção de página
•	 Utilitário Office Hot Folder
•	 Site manager remoto
•	 Imposição e edição pós-RIP
•	 PDF2Go: exportação de ficheiros RIPed 

como PDF
•	 Verificação preflight
•	 Ficheiros Ready-to-print (RTP)
•	 Executar imediatamente (trabalho Rush)
•	 Gallop – impressão durante o RIP
•	 Utilitário Auto Update
•	 GUI standard e intuitivo baseado em 

Windows

*Pendente

•	 Gestão de filas
•	 GUI em várias línguas
•	 Driver de impressão Creo Colour Server 

para Windows® e Mac® OS

Impressão de dados variáveis 
(VDP)
•	 Suporte para os principais formatos VDP
•	 Composição instantânea
•	 Easy VDP Creator

Impressão de documentos
•	 Suporte integral para suportes mistos
•	 Impressão de separadores/Plug-in para 

separadores Adobe®

•	 Suporte para todos os módulos de 
finalização inline de impressoras

•	 Digitalização remota
•	 Rotação a nível de página
•	 Suporte para módulo de finalização  

near-line

Funções de segurança
•	 Níveis de login definidos pelo 

administrador do sistema
•	 Limpeza automática do disco ao encerrar 

o sistema
•	 Formatar disco de imagem
•	 Política de eliminação de dados 

automática
•	 Suporte para domínio de rede
•	 Acesso remoto a restrições de operações

Suporte para normas de 
impressão
•	 Adobe® PDF Print Engine (APPE versão 2.0)
•	 PDFL 9.0
•	 PDF X1A, PDF/X-3, PDF/X-4
•	 ICC v4
•	 Software suportado

 – Adobe Acrobat versão 9.0 standard
 – Enfocus PitStop Acrobat® plug-in Lite 

versão 8.0
 – PANTONE® Goe™ e PANTONE PLUS

•	 Protocolos/Ambientes de Rede
•	 Protocolos suportados

 – NetBEUI
 – TCP/IP
 – IPX/SPX

•	 Serviços suportados
 – AppleShare®: Partilha de ficheiros
 – PAP: Partilha de ficheiros
 – NetBIOS: Impressão e partilha de 

ficheiros sobre TCP/IP/NetBEUI/IPX
 – TCP/IP: Impressão LPR/LPD
 – IPv6
 – Autenticação 802.1x
 – NFS: Partilha de ficheiros

Conectividade aberta
•	 Xerox® FreeFlow® Suite
•	 Workflows baseados em JDF/JMF
•	 Workflow Kodak® Prinergy®

•	 Agfa: Software Apogee®

Ambientes de cliente
•	 Microsoft® Windows Vista®, Windows 7
•	 Server 2003 e 2008
•	 Mac OS 10 e superior
•	 32 e 64 bits

Dimensões/Peso
•	 Print Server

 – Dimensões: 45 x 18,5 x 36 cm
 – Peso: 9,9 kg

•	 Base do Creo Colour Server
 – Dimensões: 70 x 105 x 72 cm
 – Peso: 25 kg

Potência
•	 Voltagem de alimentação CA: 100 a 

127 VCA/127/200-240 @ 50/60 Hz

Opções
•	 Process Power Kit

 – Parallel RIP
 – Software Photo Touch-up

•	 Imposition Power Kit – com base no 
software de imposição PREPS

•	 Professional Power Kit
 – Modo de impressão: Progressivo/

Separações/Personalizado
 – Dynamic Page Exceptions (SPD)
 – Imposition Template Builder
 – Enfocus PitStop
 – Cache de elementos VDP nos trabalhos
 – Variação de cor spot
 – Livro Print Spot Test

•	 Creative Power Kit
 – Espectrofotómetro X-Rite i-1
 – Perfil Import Device Link
 – Informações de calibragem avançadas 

(Editar e Visualizar)
 – Spot Colour com base no perfil
 – Colour Picker
 – Colour Set pré-definido
 – Amostras Print Colour Set
 – Utilitário Profiling

•	 Base Universal

www.xerox.com


