
Canon imagePRESS Server B5100 vs. B4100 

A escolha certa para o seu cliente

Canon® oferece dois servidores Fiery® projetados para Canon imagePRESS C10000VP/

C8000VP: o imagePRESS Server B5100 e o imagePRESS Server B4100. Essas duas 

soluções atendem à velocidade e ao rendimento exigidos por diferentes ambientes de 

produção. Este documento ajudará a identifi car a solução adequada para o seu cliente. 

Ferramentas do nível de produção

Os dois servidores Fiery incluem ferramentas de 
gerenciamento de tarefas avançadas para maximizar 
o rendimento do mecanismo.

Integração com JDF e soluções de fl uxo 
de trabalho

Os dois Fiery servers permitem conectividade com 
as soluções EFITM Web-to-Print e MIS, como também 
com as soluções populares de fl uxo de trabalho 
industrial como Kodak® Prinergy®, Agfa® :APOGEE,TM 
e Heidelberg® Prinect®. Essa integração permite que as 
informações da tarefa passem pelo sistema com mais 
rapidez e mais efi ciência para reduzir o erro humano 
e economizar tempo.

Um fl uxo de trabalho de PDF puro 

Os dois servidores Fiery integram tecnologia Adobe® 
PDF Print Engine (APPE) para oferecer uma opção de 
fl uxo de trabalho ponta a ponta de PDF nativo ou de 
fl uxos de trabalho legados. Isso fornece consistência 
e fl exibilidade desde o design até o resultado em 
ambientes de impressão digital e o� set.

Cor precisa e consistente 

Os dois servidores renderizam corretamente todas 
as combinações de espaços de cor e misturas de 
transparência usando testes padrão do setor, como 
Altona Test Suite 2. Eles oferecem confi gurações 
padrão, que maximizam o desempenho com a melhor 
qualidade de cores prontas para uso. Eles também 
podem aumentar a nitidez das imagens, suavizar tons 
de pele e realçar a cor natural de qualquer foto em um 
documento com a versão mais recente do Fiery Image 
Enhance Visual Editor.

Poderosas soluções makeready

Ambos servidores incluem software para simplifi car 
as tarefas complexas de composição e imposição de 
documentos de qualquer cliente Windows ou Mac.

Compatível com os padrões do mercado

Os Fiery servers são compatíveis com a maior
parte dos padrões do setor, como:

• EFI FreeFormTM

Tecnologia livre básica de VDP

• PPML 2.0/2.5/3.0

• PDF/VT 1 e 2

• Creo VPSTM

Quando qualquer um dos dois Fiery servers é apropriado 

PPML/GA  2 .2  CERT I F I ED TM

A ambos Fiery servers foram concedidas as 
certifi cações IDEAlliance Digital Press Certifi cation, por 
atenderem ou superarem as tolerâncias estabelecidas 
pelo setor quanto à excelência nas áreas de 
precisão colorimétrica, uniformidade, repetibilidade, 
durabilidade e registros.



Os seus clientes exigem períodos 
de execução mais curtos e retornos 
mais rápidos

Um DFE de alta potência, como o servidor imagePRESS 
Server B5100, processa e comanda continuamente a 
Digital Press para minimizar o tempo ocioso do motor 
e utilizar a capacidade máxima do motor.

O imagePRESS B5100 possui o exclusivo
Fiery HyperRIP, uma tecnologia EFI exclusiva que 
ajuda a produzir de forma ininterrupta e amplia o 
desempenho com capacidade de processamento de 
trabalho paralelo. O HyperRIP é capaz de processar 
tarefas com velocidade até 55% maior em comparação 
ao Fiery server sem HyperRIP. Um operador pode 
escolher entre dois modos: modo de tarefa única, 
que permite que uma única tarefa seja dividida em 
quatro partes lógicas para o processamento paralelo 
das páginas na tarefa, e modo de múltiplas tarefas, que 
permite que o servidor monte até quatro trabalhos ao 
mesmo tempo, a fi m de agilizar o processamento.

Os operadores precisam fazer edições e 
correções em último estágio nos arquivos 

Em ambientes de impressão exigentes, os operadores 
precisam ser capazes de executar facilmente 
edições em último estágio para ajustar cores, impor 
documentos em livretos, e visualizar arquivos raster 
completos. Isso garante a mais alta qualidade antes da 
impressão e o menor desperdício e retrabalho.

para a máxima produtividade, todas essas operações
devem ser executadas por meio do DFE mais poderoso 
disponível, o imagePRESS Server B5100, que vem de 
fábrica com Fiery Graphic Arts Package, Premium 
Edition. Esse aplicativo possui recursos extensivos 
de proofi ng de pré-impressão com recursos como 
prefl ight, postfl ight, simulação de meios tons, barras 
de controle e capacidade para processar arquivos 
com uma grande variedade de formatos de arquivo 
de pré-impressão. O ImageViewer também está 
incluído, proporcionando ferramentas rápidas para 
prova eletrônicas locais e remotas com recursos 
incríveis de pré-visualização e edição de cores na 
Fiery Command WorkStation®.

Atenda à crescente demanda por
impressão de dados variáveis

Certifi que-se de que os seus clientes estejam 
preparados para atender à crescente necessidade de 
impressão de dados variáveis (VDP) durante todo o 
contrato. Os servidores imagePRESS B5100 e B4100 
Servers são compatíveis com todos os principais 
formatos de VDP e trabalham com todos os principais 
softwares de composição de dados variáveis e 
formatos de dados. No entanto, a velocidade adicional 
do imagePRESS B5100 permite a impressão com a 
produtividade máxima mesmo nas tarefas de VDP 
mais complexas. 

Capacidade de manipular de modo 
efi ciente arquivos atuais e futuros 
complexos e com uso intenso de gráfi cos

O servidor imagePRESS Server B5100 fornece maior 
capacidade para lidar de forma rentável com o 
processamento adicional necessário para gerenciar 
cores e imagens em arquivos complexos com múltiplas 
camadas, transparências e sobreposições.

O servidor imagePRESS Server B5100 é 61% mais rápido 
que o servidor imagePRESS Server B4100, tornando-se 
a melhor opção para ambientes de produção exigentes 
e assegurando o futuro do investimento do seu cliente.

Quando escolher o Canon imagePRESS Server B5100

HyperRIP



EFI impulsiona o seu sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, 
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade 
de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fl uxo de trabalho abrangente e adequado a 
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplifi cam todo o processo de produção, 
aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi .com 
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Principais recursos comparativos

RECURSO IMAGEPRESS SERVER B5100 IMAGEPRESS SERVER B4100

Plataforma Fiery QX100 PRO90

Fiery software Fiery FS200 Pro Fiery FS200 Pro

Processador
Processador Intel® Xeon® 

E5-2637 v4 3,50 GHz
Processador Intel® CoreTM i7-4770S
3,1 GHz

Sistema operacional Microsoft® Windows® 10 IoT 
Enterprise 2016 LTSB

Microsoft® Windows® 10 IoT 
Enterprise 2016 LTSB

Memória 16 GB 4 GB

HyperRIP INCLUÍDO N/D

Unidade de disco rígido 2 x SATA 1TB e 500 GB SATA 1 TB SATA

Fiery Impose-Compose INCLUÍDO INCLUÍDO

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition INCLUÍDO OPCIONAL

ImageViewer INCLUÍDO OPCIONAL

Automatic prefl ight INCLUÍDO OPCIONAL

Postfl ight INCLUÍDO OPCIONAL

Simulação de papel INCLUÍDO OPCIONAL

Simulação de meio-tom INCLUÍDO OPCIONAL

2-Color Print Mapping INCLUÍDO OPCIONAL

Interceptação automática confi gurável INCLUÍDO OPCIONAL

Filtros GA para Hot Folders/
Impressoras Virtuais

INCLUÍDO OPCIONAL

Barra de controle INCLUÍDO OPCIONAL

Progressivas INCLUÍDO OPCIONAL

Fiery Color Profi ler Suite 
com espectrofotômetro ES-2000

OPCIONAL OPCIONAL

Fiery JobMasterTM OPCIONAL OPCIONAL

Fiery JobFlowTM OPCIONAL OPCIONAL

Base do Fiery JobFlow INCLUÍDO INCLUÍDO

U114.06.17_BP


