
SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DIGITAL

Controlador Colorido E-22C Fiery
para Ricoh MP C3003/C3503/C4503/C5503/C6003

Escolha uma solução versátil à medida 
das necessidades da sua empresa  

Seja mais produtivo

A tecnologia de impressão moderna facilita a impressão 
interna. Os controladores Fiery permitem a impressão 
de arquivos grandes e complexos da Microsoft®, 
PowerPoint® e Adobe® PDF ricos de imagens de forma 
rápida e econômica. Crie documentos com vários 
tamanhos e diferentes tipos de papel, capítulos e abas 
ou produza manuais acabados. Crie documentos 
personalizados com os recursos integrados de impressão 
de dados variáveis (VDP) fáceis de usar.

Cores sem preocupações  

Os controladores Fiery vêm com todas as confi gurações 
de cor pré-defi nidas para oferecer a melhor qualidade 
de cores. Os controladores também permitem 
a correspondência precisa de cores corporativas, 
personalizadas, de logotipos e de marcas. Você pode 
defi nir cores em fotografi as e gráfi cos de maneira 
fácil e rápida, basta ajustar o brilho, contraste, nitidez, 
destaques, sombras, balanço de cor, tons de pele e olhos 
vermelhos, sem modifi car o design do arquivo.  

Custo-benefício  

Na impressão sob demanda, é possível reduzir o custo 
de armazenamento de materiais de apoio ou materiais 
desatualizados. Reduza erros e desperdícios criando 
impressoras virtuais com as opções adequadas 
de impressão. Reduza ainda os custos de controle, 
limitando o acesso a determinados recursos para um 
grupo específi co de usuários ou defi nindo a impressão 
para ambos os lados. Reduza o uso de papel imprimindo 
no formato de livretos – diminuindo os custos em 85%.

Impressão em dispositivos móveis

Os dispositivos Apple iOS com Wi-Fi ativado descobrirão 
automaticamente as impressoras com o Controlador 
Colorido E-22C Fiery  para impressão direta, sem qualquer 
software adicional. Outros usuários e convidados 
de dispositivos móveis podem imprimir simplesmente 
enviando um e-mail ou fazendo o upload de arquivos 
para o EFI PrintMe Cloud. 

Implementação simples e segura

Os Controladores Coloridos E-22C Fiery suportam 
uma vasta gama de ambientes de rede corporativa 
com proteção de segurança de rede e dados, em 
conformidade com as políticas de segurança da empresa. 
Os administradores podem defi nir uma autenticação geral, 
desativar portas e serviços de rede, defi nir uma fi ltragem 
de IP e dar suporte a software antivírus. 

O Controlador Colorido E-22C Fiery® ajuda a ser mais produtivo e facilita 
a impressão de cores precisas e a redução de custos.

Ricoh MP C5503
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Mecanismos Fiery-Driven® 
• Ricoh MP C3003/C3503/C4503/

C5503/C6003

Hardware e plataforma
• Processador G850 Intel® Pentium® 

• 2.90 GHz

• Dual Core

• 2 GB RAM

• 500 GB HDD

• Sistema operacional Linux

• Fiery FS100

• Servidor de mídia USB

Dispositivos de acabamento 

compatíveis
• SR3130, Mecanismo de acabamento 

interno

• SR3140, Acabamento de 1000 folhas

• SR3150, Acabamento de 1000 folhas 
com livreto

• SR3160, Acabamento de 2000 folhas 
com livreto

• SR3170, Acabamento de 3000 folhas 

Utilitários Fiery 
• Fiery Driver 4.4

• Fiery Command WorkStation® 5.4

• Fiery WebTools™ 

• Backup e restauração

Idiomas de descrição das páginas
• Adobe® PostScript® Nível 3

• Suporte para fontes de dois bytes 
(apenas fontes CID)

• PCL6/PCL5 aprimorado

Tecnologia Fiery Color
• Tecnologia de gerenciamento 

de cores Fiery ColorWise

• Calibrador do Fiery

• Bibliotecas PANTONE®

• Editor visual de aperfeiçoamento 
de imagem Fiery (opcional)

• Fiery Spot-On™ (opcional)

• Auto-Trapping (opcional)

• Suavização de imagens

Produtividade e fl uxo de trabalho
• Impressão simultânea em Spool-RIP

• Hot Folders/Impressoras Virtuais Fiery 
(opcional)

• Fiery VUE

• Criador de livretos

• Comunicação personalizada 
com Fiery FreeForm™

• Fiery Drivers para usuários 
Windows e Mac

• Impressão móvel direta

• Impressão em PrintMe Cloud®

Opções do Fiery 
• Pacote de produtividade Fiery:

 – Fiery Spot-On

 –  Editor visual de aperfeiçoamento 
de imagem

 – Fiery ImageViewer

 – Hot Folders e impressoras virtuais

 – Barra de controle

 – Imprimir/Processar próximo

 – Impressão rápida

 – Impressão programada

 – Interceptação Automática

 – PostFlight

 – Simulação de papel

 –  Filtros de artes gráfi cas para 
Hot Folders

• Graphic Arts Basic Plus: (somente para 
Europa, Oriente Médio, África e Região 
Ásia-Pacífi co)

 – Fiery Spot-On

 – Simulação de meios tons

 – Simulação de papel

 –  Mapeamento de impressão 
em duas cores

• Hot Folders/Impressoras Virtuais Fiery

• Fiery Impose-Compose

• Fiery Impose

• Fiery Compose

• Fiery Color Profi ler Suite

• Espectrofotômetro ES-2000

• Interceptação automática

Rede / Conectividade
• TCP/IP

• Suporte a Bonjour

• SNMP

• Porta 9100

• IPP

• FTP

• Apontar e Imprimir SMB

• Acesso e autenticação de endereços 
de e-mail

• IPv6

Segurança
• Exclusão segura 

• Proteção de rede

 – Suporte 802.1x

 – Filtragem MAC

 – Filtragem de IP

 – Bloqueio de porta (fi ltragem)

 –  Suporte SSL 
(IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)

 – Gerenciamento de certifi cados

 – Certifi cação autoassinada

• LDAP

• Impressão segura

EMC
• FCC – América do Norte

• Marca CE – Europa

• VCCI – Japão

• C-Tick – Austrália, Nova Zelândia

Segurança
• UL (TUV NRTL) – América do Norte

• CAN/CSA (TUV NRTL) –  América do Norte

• Marca TUV-Bauart – Europa

• Esquema CB – Europa

Fonte de alimentação e consumo
• Auto-comutação: 100–240 VAC

• 50/60 Hz, 3 Amps @ 100 VAC, 
1,5 Amps @ 240 AC

• Utilização máxima de energia: 180 W

• Utilização normal de energia: 75 W

Controlador Colorido E-22C Fiery

O portfólio de 
soluções integradas 

da EFI aumenta 
a produtividade 

e melhora os 
seus lucros. 

Saiba mais em 
www.efi .com.

Para mais 
 informações, 

entre em contato 
com o fornecedor 

local de servidores 
Fiery ou visite 

www.efi .com/fi ery

303 Velocity Way
Foster City, CA 94404

650-357-3500

www.efi .com
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