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Canon imagePRESS Server K200 vs. K100

A escolha certa para o seu cliente

A Canon® oferece dois servidores Fiery® concebidos para as impressoras digitais Canon 

imagePRESS 1135, 1125, 1110: o imagePRESS Server K200 e o imagePRESS Server K100. 

Essas duas soluções atendem à velocidade e ao rendimento exigidos por diferentes 

mercados. Este documento irá ajudá-lo 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 servidores Fiery permitem conectividade com 
soluções de impressão pela Web e MIS da EFI, assim 
como com soluções populares de fl uxo de trabalho 
do setor, como Kodak® Prinergy®, Agfa® :APOGEETM 
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 a saída em ambientes 
de impressão digital e o� set.

Qualidade de imagem excepcional

Os dois servidores oferecem recursos de imagem 
adicionais para fornecer qualidade de impressão superior. 
Com a opção Suavização da imagem, os dois servidores 
proporcionam misturas mais suaves na impressão de 
gradações. A opção Filtragem personalizada de preto 
proporciona mais controle sobre a saída de meio-tom 
e minimiza os efeitos de banda. O Fiery Image Enhance, 
concebido para fl uxos de trabalho automatizados, 
melhora a qualidade das fotos digitais amadoras 
e economiza tempo de produção, evitando tarefas 
demoradas de edição de imagem e manipulação de 
arquivos para aprimorar ao máximo a qualidade das fotos.

Compatível com os padrões do mercado

Os servidores Fiery suportam a maioria dos padrões 
do mercado, incluindo:

• EFI FreeForm™

Free, com tecnologia VDP no nível de entrada

• PPML 2.2

• PDF/VT-1

• Creo VPS™

Quando cada um dos servidores Fiery é apropriado
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Os seus clientes exigem períodos de 
execução mais curtos e retornos mais rápidos

Um DFE de alta potência, como o imagePRESS Server 
K200, processa e controla continuamente a impressão 
digital para minimizar o tempo de inatividade do 
mecanismo e utilizar a sua capacidade máxima.

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

Em ambientes de impressão exigentes, os operadores 
necessitam ser capazes de realizar com facilidade 
edições em último estágio na qualidade de imagem, 
impor documentos e visualizar os arquivos totalmente 
rasterizados. Isso garante a mais alta qualidade antes 
da impressão e o menor desperdício e retrabalho.

Para uma produtividade máxima, todas essas operações 
devem ser realizadas por meio do mais poderoso DFE 
disponível, o imagePRESS Server K200, que é fornecido 
como padrão com o Fiery ImageViewer para Preto 
e Branco. Esse recurso economiza tempo e reduz 
o desperdício de erros de impressão, fornecendo 
visualizações de dados de impressão com resolução 
total com a Fiery Command WorkStation, para que 
os usuários possam ver exatamente o aspeto da tarefa 
antes da impressão. Permite ainda fazer corresponder 
a saída de mecanismos de impressão múltiplos de 
preto e branco, carregando os ajustes de curva preta 
do ImageViewer diretamente no servidor Fiery.

Agregue valor com poderosas ferramentas 
de preparação

O Canon imagePRESS Server K200 inclui o Fiery 
Impose-Compose. O Fiery Impose alarga os recursos 
de imposição baseados em driver oferecidos 
pelo Booklet Maker para incluir imposição visual 
personalizada, edição em fase posterior e a opção de 
adicionar ou excluir páginas – sem modifi car os arquivos 
nativos. O Fiery Compose oferece uma pré-visualização 
avançada e um ambiente de edição para simplifi car 
atribuições de mídia, impressão de separadores, 
divisão por capítulos e fi nalização de documentos.

Atenda a crescente demanda de 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. A solução robusta, aberta, fl exível e escalável 
de impressão de dados variáveis do Fiery suporta todos 
os principais formatos de VDP, permite imprimir com 
a máxima produtividade e funciona com todos os 
principais softwares de composição de dados variáveis 
e formatos de dados para fl uxos de trabalho perfeitos.

Capacidade de processar de modo efi ciente 
arquivos grandes e com uso intensivo 
de gráfi cos

O imagePRESS Server K200 é 34% mais rápido do que 
o imagePRESS Server K100, o que o torna a melhor 
escolha para ambientes de produção exigentes.

Quando escolher o imagePRESS Server K200
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EFI fuels success.
Desde Fiery para jato de tinta em formato supergrande, do custo mais baixo
por etiqueta até os processos corporativos mais automatizados, a EFI tem tudo
o que sua empresa necessita para ter sucesso. Visite www.efi .com ou ligue para
650-357-3500 para obter mais informações.

Principais recursos comparativos

RECURSO imagePRESS SERVER K200 imagePRESS SERVER K100

Plataforma Fiery PRO80 SP30

Software Fiery Fiery System 10 Fiery System 10

Processador Processador Intel® Core™ i5-660 
de 3,33 GHz 

Processador Intel® Pentium® E5300 
de 2,6 GHz

Memória 2 GB 2 GB

Unidade de disco rígido 500 GB 250 GB

Fiery Impose INCLUÍDO OPCIONAL

Fiery Compose INCLUÍDO OPCIONAL

ImageViewer para Preto e Branco INCLUÍDO Não disponível

Mercados primários Volume elevado
Impressoras comerciais, 
Gráfi cas no cliente, 
Impressoras digitais

Volume médio
Impressoras digitais,
Centro de impressão, 
Gráfi cas no cliente


