
Servidor de impressão Fiery® MX-PE12

Com um servidor de impressão Fiery MX-PE12 ,  
os sistemas de documentação a cores Sharp podem 
gerenciar com ainda mais eficiência ambientes de 
impressão de alto volume.

• Aumente a produtividade com fluxos de trabalho que 

economizam tempo e dinheiro

• Obtenha imagens e cores de qualidade inigualável 

• Produza documentos com acabamento complexo  

e comunicados personalizados

Imprima mais rápido e com maior qualidade 

Com base no mais avançado software de sistema Fiery FS200, 

o servidor de impressão Fiery MX-PE12 proporciona impressões 

rápidas e precisas de documentos grandes e/ou complexos do 

Microsoft® Office®, arquivos de PowerPoint® e PDFs com cores 

intensas. Crie catálogos, guias de vendas, manuais e muito 

mais com o Fiery VUE, um aplicativo gratuito de impressão 

visual 3D. Ele disponibiliza uma interface interativa e intuitiva 

que permite produzir materiais de nível profissional com 

apenas alguns cliques, reduzindo o consumo de papel e toner 

em até 75%*.

*Os números têm como base o estudo de retorno sobre o investimento usando  
modelos Fiery VUE

Produza mais fazendo menos 

Transforme a impressão interna em uma operação profissional 

com a tecnologia SmartRIP, que manuseia documentos com 

várias páginas e diferentes gráficos como se fossem pequenos 

arquivos de escritório. Use os recursos opcionais Fiery Impose 

e Fiery Compose para compor livretos com capítulos, 

divisórias e mídia mista de forma rápida e econômica. 

Reproduza suas cores corporativas com fidelidade 

Corresponda e controle com precisão cores corporativas, 

PANTONE® e cores especiais personalizadas com o Fiery  

Spot-On™ opcional para reproduzir de forma consistente  

a identidade da sua marca. 

Expanda sua rotina de impressão 

Automatize o envio de trabalhos, faça correções de 

última hora em imagens e use o gerenciamento avançado 

de filas para designar prioridades de impressão com os 

recursos incluídos no Fiery Productivity Package opcional. 

Configure impressoras virtuais (opcionais) com configurações 

predefinidas para simplificar a impressão de trabalhos 

repetitivos e eliminar erros.

Aumente o impacto com informações variáveis

O servidor Fiery MX-PE12 permite personalizar a impressão 

para um público específico com texto, fotos e gráficos 

variáveis usando os recursos gratuitos de impressão de dados 

variáveis do Fiery FreeForm™. 

OBTENHA ALTA PRODUTIVIDADE E QUALIDADE 
DE COR PROFISSIONAL COM O SERVIDOR DE 
IMPRESSÃO FIERY INCORPORADO MX-PE12



Especificações

Utilitários Fiery

Tecnologia de cores e imagem Fiery 

Impressão de dados variáveis 

Desempenho 

Suporte a Formatos de Arquivos Compatíveis

Sistema operacional compatível

Rede/Conectividade/Segurança 

Servidor de impressão a cores Fiery e opcionais

Preparação de Documentos 

Especificações do servidor Fiery MX-PE12

Fiery Command WorkStation 5.8

Fiery Driver 5.0

EFI Fiery WebTools™

Fiery Hot Folders

Fiery JDF (exige o Fiery Productivity Package)

Predefinições do Fiery Server

Fiery Go

Fiery Hot Folders e impressoras virtuais (opcional)

Fiery Navigator (opcional)

Impressão móvel direta

Impressão em nuvem PrintMe®

Tecnologia de gerenciamento de cores Fiery ColorWise®

Fiery Color Profiler Suite (opcional)

Fiery Color Profiler Suite com ES-2000 (opcional)

Fiery Spot-On™ (opcional)

Bibliotecas aprovadas PANTONE (com o Fiery Spot-On)

Fiery Calibrator

Calibração de acordo com o trabalho

Controlador de calibração

Suavização da imagem

Fiery Image Enhance Visual Editor (com Fiery Productivity Package)

Fiery ImageViewer (com Fiery Productivity Package)

Interceptação automática

Fiery FreeForm™ v1 aperfeiçoado e v2.1

VDP Record and Set Level Finishing

Impressão de faixa de registro VDP

Definição do tamanho do registro

VDP Resource Manager

VDP Raster Preview

SmartRIP

Coloca em spool, processa e imprime simultaneamente

Adobe® PostScript® Níveis 1, 2, 3

Enhanced PCL® 6

Adobe PDF

Formatos de documentos do MS Office: doc, xls, ppt, pub (via Hot Folders)

Linux

TCP/IP, AppleTalk, compatível com Bonjour, SNMP, Porta 9100, IPP, FTP, SMB, WSD,  
apontar e imprimir, imprimir por e-mail (PS/PDF), compatível com IPv6

Exclusão segura

Impressão segura

IPsec e criptografia

Suporte para LDAP

A proteção de rede inclui Suporte 802.1x, filtragem IP, Port Blocking (filtragem), suporte SSL  
(IPP/LDAP/HTTP/PDV/SMTP), gerenciamento de certificados,  
certificação autoassinada

Servidor de impressão Fiery

Fiery Impose**

Fiery Compose

Fiery Impose-Compose

Fiery Color Profiler Suite**

Espectrofotômetro EFI ES-2000

Fiery Color Profiler Suite** + espectrofotômetro EFI ES-2000

Fiery Spot-On™

Fiery Hot Folders/Impressoras virtuais

Fiery JobFlow™ *

Fiery Navigator™ (as 3 primeiras assinaturas são gratuitas)

Fiery Productivity Package
 › Fiery JDF
 › Interceptação automática configurável
 › Fiery ImageViewer
 › Image Enhance Visual Editor
 › Paper Simulation
 › Control Bar
 › Postflight
 › Fiery Hot Folders/Impressoras virtuais
 › Graphic Arts Filters for Hot Folders
 › Imprimir/Processar Próximo
 › Fiery JobFlow Base

Fiery Impose (opcional)

Fiery Compose (opcional)

Fiery JobFlow™ (opcional e exige o Fiery Productivity Package)

Fiery JobFlow Base (exige o Fiery Productivity Package)

Fiery VUE

Criação de livreto

Paper Catalog

Tipo de servidor  Servidor integrado

Dispositivos compatíveis  Sistemas de documentação a cores Sharp MX-6580N/MX-7580N 

Software do sistema   Fiery FS200 Pro

Tipo de CPU Intel® Celeron® Processador G1820

Velocidade da CPU 2,7 GHz

Memória 2 GB de RAM

Unidade de disco rígido 500 GB 

Sistema operacional Linux

Fonte de alimentação 100-240 VCA, 50/60 Hz, 3 A

Consumo de energia 75 w (típico)/180 w (máx.)

www.sharp.eu
www.efi.com

*      Teste gratuito por 30 dias disponível
**    Teste gratuito no modo de demonstração
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