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Maximize o seu ROI com uma maior produção.
Complete mais trabalhos e de forma mais rápida com o potente 
software Fiery® FS150 Pro que inclui HyperRIP, uma tecnologia 
exclusiva que lhe permite processar trabalhos individuais com um 
desempenho até 55% superior. 

Trabalhe de forma mais rentável com serviços 
diferenciadores.
Adicione facilmente efeitos deslumbrantes a aplicações 
personalizadas de alto valor com o Kit opcional de Tinta Seca Especial 
e o Fiery Image Enhance Visual Editor. Bastam alguns cliques do rato 
para que possa adicionar Tinta Seca Dourada ou Prateada metálica 
a qualquer trabalho. Uma pré-visualização real em 3D simula como 
irão os efeitos brilhar na luz. Valorize rapidamente peças de marketing 
com a Tinta Seca Transparente e dê aos efeitos uma nova dimensão 
com várias passagens de Tinta Seca Transparente para impressões em 
relevo e de alta qualidade que satisfazem as necessidades mesmo dos 
clientes mais exigentes. 

A identificação automática dos elementos do trabalho tais como 
texto, imagens, gráficos e cores spot, tornam os efeitos de Tinta Seca 
Especial fáceis de aplicar mesmo para um utilizador sem experiência. 
Para além disso, não é necessário reprogramar trabalhos, o que torna 
o processo simples e rápido.

Obtenha sempre uma cor extraordinária.
Consiga a melhor consistência de cor e precisão logo que começa a 
trabalhar com potentes perfis e correspondência de cor e calibração 
automática. O Xerox® EX-P 1000i Print Server também integra o  
Fiery Spot-On®, Fiery Color Profiler Suite e o Fiery Graphic Arts 
Package, Premium Edition para tornar mais fáceis e precisas as  
tarefas de resolução de problemas com cor avançada, preflight  
e criação de provas.

Crie trabalhos finalizados de forma simples e 
rápida.
Fiery Command WorkStation® e Fiery Impose-Compose tornam a 
preparação do trabalho mais rápida e mais eficiente, aumentando 
a sua produção e reduzindo erros ao centralizar a preparação do 
trabalho numa interface intuitiva com imposição visual e ferramentas 
para montagem do trabalho. 

Automatização com integração perfeita.
Suportando o Motor de Impressão Adobe® PDF 3.0, os servidores 
Fiery oferecem um workflow PDF integral, que lhe permite melhorar a 
consistência e aumentar a flexibilidade dos seus trabalhos impressos, 
desde o design até à impressão.

A tecnologia Fiery JDF automatiza e integra-se no seu negócio 
e processo de impressão, para produzir mais trabalhos de forma 
rentável e para que possa integrar facilmente com tecnologias como 
Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection e Xerox® FreeFlow® 
Core, e ainda outras soluções EFI tais como EFI StoreFront® Digital e o 
software de negócios EFI MIS/ERP e outros workflows importantes de 
pré-impressão.  

Xerox® EX-P 1000i Print Server 
Powered by Fiery®

Para as Xerox® Colour 800i/1000i Presses
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Servidor de Impressão Xerox® EX-P 1000i Powered by Fiery®

Hardware/Plataforma
•	 2 processadores Intel® Quad Core™ Xeon® E5-2637 V2
•	 Velocidade: 3.5 GHz
•	 Desempenho otimizado pela combinação proprietária 

da tecnologia EFI, VX ASIC e software
•	 Número total de cores: 8
•	 2TB HDD para dados, 500GB HDD para OS
•	 Memória de elevada velocidade de 16 GB
•	 CD/DVD-R/W
•	 Calibração: Espectrofotómetro EFI® ES-2000 ou Matriz 

à Largura Total opcional
•	 Fiery® Integrated Workstation: Armário, Kit GUI (Ecrã 

de 22”, teclado e rato)
•	 8 portas USB
•	 Software Fiery FS150 Pro
•	 Windows® 7 Professional para Embedded Systems x64

Fiery Colour Technology
•	 Opção de Kit de Tinta Seca Especial

 – Tinta Seca Dourada e Prateada Metálica adicionam 
um nível extra de brilho às aplicações comerciais e 
fotográficas

 – A opção Fiery Clear Dry Ink, permite a produção 
inline de documentos tradicionalmente 
envernizados sem necessidade de workflows 
avançados ou aplicações especiais

 – As várias passagens de Tinta Seca Transparente 
adicionam dimensão a objetos destacados 
transparentes

•	 O Fiery Smart Estimator permite-lhe saber a utilização 
de Tinta Seca Transparente, Tinta Seca Dourada e 
Prateada Metálica antes de imprimir uma única página

•	 Fiery Image Enhance Visual Editor para correção de 
imagem no minuto e para adicionar dimensão às 
impressões

 – Adicione com facilidade Tinta Seca Especial aos 
seus trabalhos

•	 Calibração Automática de Cor e criação de perfis com 
Automated Colour Quality Suite (ACQS) e com a Matriz à 
Largura Total

•	 Fiery ColorWise® permite a gestão total da cor no RIP
•	 Calibragem baseada no trabalho
•	 Fiery Spot-On® procura a melhor correspondência de 

PANTONE®,PANTONE +V2 Series, RGB, CMYK, L*a*b* e 
spot colours

•	 Aprovado para PANTONE
•	 Impressão composta sobreposta de cores spot e CMYK 
•	 O Fiery Colour Profiler Suite cria, visualiza, testa e edita 

perfis de cor utilizando uma única solução de criação 
de perfis

•	 Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, 
proporciona ferramentas especializadas para 
preflighting e resolução de problemas

•	 Fiery ImageViewer para criação de provas locais e 
remotas com cores intuitivas e capacidades de edição

Produtividade e Workflow
•	 Fiery HyperRIP processa trabalhos usando vários 

interpretadores em simultâneo para um trabalho mais 
rápido

•	 Spool-RIP-Impressão em simultâneo 
•	 Suporta Adobe® PDF Print Engine® 3.0
•	 Fiery Command WorkStation® oferece um controlo 

de workflow intuitivo e produtivo a clientes locais ou 
remotos de Mac® e Windows

•	 A Gestão Avançada de Trabalhos inclui funções de 

produção tais como Rush Printing, Schedule Print, 
Suspend on Mismatch, Job Reorder, Proof Print, Force 
Print e Quick Doc Merge

•	 Sequential Print
•	 Mapear Set Page Device
•	 Fiery Hot Folders para PC e Mac, inclui: Microsoft® 

Office Filters para automatizar o envio de ficheiros 
nativos MS Office

•	 Combinação automática de ficheiros JPG para 
produção de álbuns fotográficos e folhas de contacto

•	 As Impressoras Virtuais automatizam a preparação 
dos trabalhos

•	 Compatível com PS e PDF XObjects trabalho a trabalho 
•	 Fiery JobFlow™ (opcional) oferece automatização 

do workflow de pré-impressão
•	 Fiery Go para gestão da sua impressora a partir de 

qualquer dispositivo móvel

Preparação de Documentos
•	 Booklet Maker permite uma imposição do booklet sem 

falhas a partir do Fiery Driver
•	 Fiery Impose-Compose permite a preparação visual 

do documento e simplifica a montagem complexa do 
documento

•	 Dimensão de Finalização Definida pelo Utilizador 
•	 Fiery JobMaster™ (opcional) oferece inserção de 

sepadores totalmente visual (incluindo Multi-Bank 
e Bleed-edge Tabs), definições de suporte a nível da 
página e digitalização directa inline (usando scanner 
de terceiros) para além de edição em fases avançadas

•	 Finalização de subconjuntos mistos
•	 Compatível com todos os dispositivos de finalização 

inline

Impressão de dados variáveis (VDP)
•	 Registo VDP e Definição do Nível de Finalização 
•	 Imposição Fiery VDP 
•	 Definição do Comprimento do Registo 
•	 VDP Resource Manager
•	 VDP Multi-Up Booklet
•	 Compatível com os seguintes formatos:

 – Xerox® FreeFlow® VI Compose, Xerox® VIPP®  
(incluindo Imagem Especial e Tinta Seca 
Transparente)PPML 3.0 

 – PDF/VT-1 e PDF/VT-2
 – Compatível com Creo® VPS
 – Fiery FreeForm™

Formatos de Ficheiro Suportados
•	 Adobe PostScript® Level 1, 2, 3
•	 PDF/X-1a, 3 e 4
•	 Adobe Acrobat® XI; Native PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7
•	 DCS, DCS 2.0, CT/LW, JPEG, TIFF, TIFF/IT, EPS, 

ExportPS, PDF2Go
•	 PCL

Ambientes de Rede/Protocolos
•	 JMF (formato de mensagem do trabalho JDF) 
•	 TCP/IP, IPP
•	 Compatível com Apple® Bonjour®

•	 SNMP v3
•	 Porta 9100
•	 Partilha de impressão SMB (sobre TCP/IP)
•	 Impressão FTP
•	 1 GB Ethernet
•	 Impressão por e-mail

•	 IPv6
•	 Point and Print (PnP)
•	 LPR/LPD

Ambientes de Cliente
•	 Windows Server® 2012 apenas 64-bit
•	 Windows Server 2008 32 e 64 bits e R2 64 bits
•	 Windows Server 2003 32-bit e SP1 64-bit
•	 Windows Vista® 32 e 64 bit
•	 Windows 7 32 e 64-bit
•	 Windows 8 todas as versões
•	 Windows XP 32 e 64 bits
•	 Macintosh® OS X® 10.6 ou superior

Funções de segurança
•	 Eliminação segura 
•	 Backup e recuperação
•	 Fiery System Restore 
•	 Filtro IP para IPv4/IPv6 
•	 Autenticação do Utilizador via LDAP
•	 Suporte IP Sec
•	 Suporte SSL/TLS
•	 Gestão de certificados
•	 Encriptação de informações críticas
•	 Suporte IPv6
•	 Disco rígido amovível (opcional)
•	 Opção de segurança do disco rígido

Dimensões/Peso
•	 Servidor de Impressão

 – Altura: 58 cm
 – Largura: 22 cm
 – Profundidade: 59 cm
 – Peso: 30,3 kg

•	 Armário
 – Altura: 154 cm
 – Largura: 81,5 cm
 – Profundidade: 101 cm
 – Peso: 28,1 kg

Alimentação
•	 Requisitos eléctricos

 – Intervalo de voltagem na entrada 100 a 240 V
 – Intervalo de corrente na entrada 0 a 8 Amps
 – Frequência na entrada 47 a 63 Hz 

•	 Consumo de energia 
 – Típico — 250 Watts, 2 Amps 
 – Máximo— 400 Watts, 3.5 Amps

Aprovações de Entidades Reguladoras
•	 Satisfaz ou excede os seguintes requisitos:

 – Segurança: CB Scheme, UL (marca TUV/CU),  
CAN/CSA (marca TUV/CU), marca TUV/GS

 – Emissões/Imunidade: FCC, ICES, EN55022, C-TICK 
mark, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Integração
•	 Xerox® FreeFlow Workflow Collection,  

Xerox® FreeFlow Core
•	 Solução Xerox® IntegratedPLUS Finishing
•	 Fiery JDF nativo integra soluções criativas, de 

produção e gestão de informação, tornando a 
produção digital mais rápida e mais eficiente

 – AGFA®: APOGEE™ Prepress, Workflow Kodak® 
Prinergy® e Heidelberg® Prinect® 

 – Soluções EFI MIS e Web-to-Print

©2014 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox and Design®, FreeFlow® e VIPP® são marcas comerciais da Xerox 
Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. 11/14 IRICH168 BR12213 X80SS-01ZE

www.xerox.com

TITLE: X_28843_IRICH168_ZE   LANGUAGE: Portuguese   DATE: January 21, 2015 5:17 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 2 of 2


