
SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO FIERY

Fiery IC-414
para os MFPs da Konica Minolta bizhub C754/C654

Escolha uma solução versátil à medida das 
necessidades da sua empresa

Maximize a produtividade

Agora, você pode fazer mais trabalhos em menos tempo 
com a tecnologia Fiery SmartRIP, as ferramentas de produti-
vidade e os fluxos de trabalho lógicos. As funcionalidades de 
processamento inteligente dos sistemas Fiery aumentam 
dramaticamente a velocidade de impressão de aplicações 
Microsoft® Office e Adobe®, proporcionando o caminho  
mais eficiente para arquivos ricos em imagens e gráficos.

Obtenha cores exatas e consistentes 

Você espera obter sempre cores exatas, independentemente 
da dificuldade da tarefa. Os sistemas Fiery o ajudam a obter 
cores precisas com ferramentas integradas que podem ser 
usadas por funcionários com qualquer nível de habilidade.

•	 A tecnologia de gestão de cores do Fiery ColorWise® 
proporciona a você cores e imagens de grande qualidade 
prontas para usar.

•	 O Fiery Spot-OnTM oferece um conjunto de ferramentas 
completo e fácil de utilizar para conseguir a melhor corres-
pondência com PANTONE® e cores personalizadas exatas. 

Utilize uma solução para escritório prática e fácil de usar 

O Fiery VUE oferece um “aplicativo de impressão visual” 
que lhe permite produzir internamente materiais impressos 
com aparência profissional e acabados de forma rápida, 
fácil e econômica, tal como livretos. O aplicativo interativo 
para desktop é fornecido com uma interface 3D fácil de 
usar que o orienta visualmente durante o processo de 
criação de documentos com ferramentas interativas de 
layout e acabamento.

Integra-se no seu ambiente corporativo 

O controlador Fiery® IC-414 inclui uma vasta gama de 
opções de conexão à rede com proteção de dados e 
segurança de rede.

•	 Gerencie a segurança dos seus dados com eficácia 
usando o Secure Erase, a autenticação de usuário e a 
criptografia de informações críticas. 

•	 Os administradores podem definir uma autenticação 
geral, desativar portas e serviços de rede, definir uma 
filtragem de IP e dar suporte a software antivírus.

•	 Permite a impressão móvel sem fios a partir de 
dispositivos Apple iOS. 

Adapte o seu controlador à medida que as 

necessidades da sua empresa crescem 

O seu servidor Fiery inclui características opcionais para  
se adaptar a ambientes de impressão profissional.

•	 O Fiery Productivity Package oferece uma série de  
artes gráficas e características de otimização do fluxo  
de trabalho, incluindo o Image Enhance Visual Editor, 
uma ferramenta interativa para otimizar a aparência  
de imagens e as correções de cor.

•	 Fiery Hot Folders e Virtual Printers automatizam o proces-
so de envio de tarefas, reduzindo os erros e automatizan-
do tarefas repetitivas através de uma simples operação de 
arrastar e soltar.

•	 O Fiery SeeQuence Impose oferece recursos de imposi-
ção visual e preparação de documentos para assegurar 
documentos acabados precisos e dentro do prazo. 

O controlador Fiery® IC-414 é ideal para grupos de trabalho de escritório com 
intensa atividade e ambientes empresariais onde é necessária uma solução fácil 
de utilizar e segura, com cores de alta qualidade e uma produtividade incrível.
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O portfólio de 
soluções integradas 

da EFI aumenta a 
produtividade e 

também os seus 
lucros. Saiba mais em 

www.efi.com.

Para mais informa-
ções, entre em contato 

com o fornecedor 
local de servidores 

Fiery ou visite  
www.efi.com/fiery

303 Velocity Way 
Foster City, CA 94404 

650-357-3500

www.efi.com
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Fiery IC-414

Mecanismos Fiery-Driven®

•	 Konica Minolta bizhub C754/C654

Hardware e plataforma
•	 Processador Intel® Pentium® E5300 

•	 Processador de 2,6 GHz 

•	 2 GB de RAM 

•	 HDD de 160 GB 

•	 Fiery System 10e 

•	 Sistema operacional Linux 

•	 Servidor de mídia USB

Utilitários Fiery
•	 Fiery Driver 4.2 

•	 Fiery Command WorkStation 5.3 

•	 Fiery WebTools™ 

•	 Recuperação de digitalização 

•	 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 
•	 Fiery ColorWise® 

•	 Fiery Calibrator 

•	 Sistema calibrado para PANTONE® 

•	 Fiery Spot-On 

•	 Uniformização da imagem 

•	 Densidade máxima da impressora

Produtividade e fluxo de trabalho 
•	 Spool-RIP-Print em simultâneo 

•	 Fiery Hot Folders/Virtual  
Printers (opcional) 

•	 Booklet Maker 

•	 Comunicação personalizada  
com Fiery FreeForm 

•	 Fiery Drivers para usuários  
Windows e Mac

Dispositivos de acabamento  

compatíveis
•	 DF-624 – Alimentador de  

documentos automatizado 

•	 DF-701 – Alimentador de  
documentos automatizado  
com digitalização dupla 

•	 FS-535 – Mecanismo de  
acabamento com grampos  
para colocação no chão 

•	 FS-534 – Mecanismo de acabamen-
to com grampos de tipo fino 

•	 FS-533 – Mecanismo de acabamen-
to interno 

•	 JS-506 – Separador de tarefas 
interno 

•	 JS-602 – Bandeja adicional para 
FS-535 

•	 PC-410 – Cassete de grande 
capacidade 

•	 PI-505 – Pós-alimentador para FS-535 

•	 PK-519/520/521 – Kit de perfuração 

•	 LU-301 – Bandeja de grande 
capacidade para 3000 folhas 

•	 LU-204 – Bandeja de grande  
capacidade (A3W) para 3000 folhas 

•	 SD 511/512 – Unidade de sela 

•	 ZU-606 – Unidade de dobra em  
Z para FS-535

Opções do Fiery
•	 Fiery Productivity Package:

 - Image Enhance Visual Editor

 - Fiery ImageViewer

 - Hot Folders & Virtual Printers

 - Barra de controle

 - Imprimir/processar próximo 

 - Auto Trapping

 - PostFlight

 - Simulação de papel

 - Filtros de artes gráficas para  
   Hot Folders

•	 Fiery Hot Folders/Virtual Printers 

•	 Fiery SeeQuence Suite 

•	 Fiery SeeQuence Impose 

•	 Fiery SeeQuence Compose 

•	 Fiery Color Profiler Suite 

•	 Espectrofotômetro ES-1000 

•	 Auto Trapping

Rede/Conectividade
•	 TCP/IP 

•	 AppleTalk 

•	 Apontar e imprimir 

•	 Suporte a Bonjour 

•	 SNMP 

•	 Porta 9100 (BiDi) 

•	 IPP 

•	 FTP 

•	 SMB 

•	 Acesso a endereços de email e 
autenticação 

•	 Protocolo NTP (Network Time 
Protocol) 

•	 Suporte a IPv6 

•	 Direct Mobile Printing

Segurança
•	 Proteção de dados

 - Secure Erase

 - Suporte IP Sec

 -  Criptografia de informações críticas 
(incluindo senhas) 

•	 Proteção de rede

 - Suporte 802.1x

 - Filtragem MAC

 - Filtragem de IP

 - Bloqueio de porta (filtragem)

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

 - Gerenciamento de certificados

 - Certificação autoassinada

EMC
•	 EN55022 Classe B (Marca CE)- UE 

•	 FCC Classe B- América do Norte 

•	 VCCI – Japão- Classe B 

•	 C-TICK-Austrália – Classe B 

•	 Marca NEMKO-EMC – Classe B

Segurança
•	 Marca CE 

•	 Marca cTUVus - América do Norte 

•	 Marca TUV/GS - Europa 

•	 Esquema CB 

•	 Marca NEMKO 

•	 RoHS 

Fonte de alimentação e consumo
•	 Autocomutação: 100–240 V CA 

•	 47-63 Hz para uso global 

•	 Saída contínua total máxima: 400 W 


