Fiery imagePASS-Y2
®

FS150 Pro

Produção
superior
Fiery imagePASS-Y2
em preto e branco
®

FS150 Pro

O servidor imagePASS-Y2 baseado no EFI™ Fiery para Canon imageRUNNER ADVANCE
6500 and 8500 PRO Series eleva o nível de referência graças a sua maior velocidade de
processamento, extraordinária qualidade de saída e fluxos de trabalho que economizam
tempo, para que você possa atender de forma eficiente as várias demandas de alto
volume do escritório, bem como de ambientes de produção.
®

Desempenho sem igual

Gerencie a saída e controle os custos

Desenvolvido com base no software do sistema
Fiery FS150 Pro, o imagePASS-Y2 aumenta
o desempenho do seu imageRUNNER ADVANCE,
oferecendo a mais alta velocidade de processamento de
tarefas através de tecnologias inovadoras e automação.

O imagePASS-Y2 integra-se totalmente à solução
de gerenciamento de saída uniFLOW, permitindo
o rastreamento dos custos e o faturamento de
tarefas aos departamentos ou indivíduos relevantes
dentro da organização.

Produza impressões de alta qualidade
O suporte completo à ampla variedade de opções de
acabamento disponíveis com imageRUNNER ADVANCE
6500 and 8500 PRO Series permite que você ofereça
impressões com acabamento de alta qualidade,
enquanto que a facilidade de uso da interface
de usuário ajuda a reduzir erros, minimizando as
impressões incorretas e o desperdício de recursos.

Comunicações personalizadas
Ofereça impressão personalizada com
o Fiery FreeForm incorporado e com os formatos
VDP (impressão de dados variáveis) líderes do setor,
como o PPML e o PDF/VT.
TM

Integração e fluxos de trabalho eficientes
Integre o seu fluxo de trabalho de impressão
aos sistemas de informação de gestão EFI,
sistemas de impressão remota e fluxos de trabalho
de pré‑impressão mais conhecidos para obter
automação de ponta a ponta. O recurso Hot Folder
padrão permite a automação de tarefas, economizando
tempo e aumentando a eficiência da produção.

Especificações do Canon imagePASS-Y2
Dispositivos compatíveis
•

•

Canon imageRUNNER
ADVANCE 8505PRO/8595PRO/
8585PRO/6575i/6565i/6555i
Compatível com opções de
acabamento do dispositivo
Para obter uma visão detalhada
das opções de acabamento
disponíveis, consulte as
especificações do dispositivo.

Produtividade e fluxo
de trabalho

Compatível com
Adobe Interpreter

EMC
•

FCC (Canadá e EUA)

•

Fiery Command WorkStation® 5

•

CPSI versão 3020

•

•

Drivers Fiery para usuários
Windows e Mac®

•

Adobe PDF Print Engine 3.0

C-TICK (Austrália e Nova
Zelândia)

•

Marca CE (UE)

•

Fiery WebToolsTM

•

VCCI (Japão)

•

Booklet Maker

Software e hardware
Fiery opcionais

•

BSMI (Taiwan)

•

Pad printing

•

Fiery Impose

•

CCC (China)

•

Hot Folders e Impressoras
Virtuais Fiery

•

Fiery Compose

•

Fiery Impose-Compose

Segurança

•

Fiery JobMaster™

•

Marca TÜV/CU (Canadá e EUA)

•

Fiery JobMaster-Impose

•

Marca TÜV/GS (UE)

•

Unidade de disco rígido
removível

•

Marca CE (UE)

•

Esquema CB

•

CCC (China)

Hardware e plataforma

•

Impressão móvel direta

•

•

Impressão em nuvem PrintMe®

•

Intel® Celeron® Processor G1820
(2M cache, 2.70 GHz, Dual-Core)
4 GB de RAM

•

HDD SATA de 500 GB

•

Unidade Interna de DVD-RW

•

6 portas USB 2.0: 2 frontais,
4 traseiras

•

Microsoft® Windows® 10 IoT
Enterprise 2016 LTSB edition

•

Fiery FS150 Pro

Formatos de arquivos
compatíveis
•

Adobe® PostScript® Níveis 1, 2, 3

•

Adobe PDF v3.0

•

PDF/X-1a, 3 e 4

•

PCL 5 e PCL 6 aperfeiçoados

•

Encapsulated PostScript (EPS)

•

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

Desempenho
•

SmartRIP

•

Spool-RIP-imprimir
simultaneamente

•

Scan-RIP-imprimir
simultaneamente

Segurança
•

Exclusão segura

•

IPSec e criptografia

Fonte de alimentação
e consumo

A proteção de rede inclui:

•

Troca automática: 100-240 VCA

-- Compatível com 802.1x,
Filtro IP, Bloqueio de portas
(filtragem), Compatível com
SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/
SMTP), gerenciamento de
certificados, autocertificação

•

50/60 Hz, 3 amperes a 100 VCA,
1,5 amperes a 240 VCA

•

Utilização máxima / típica
de energia: 180 W / 75 W

•

Impressão de dados variáveis
•

Os formatos de arquivo
compatíveis incluem:
-- Suporte a Fiery FreeForm v1
aperfeiçoado e v2.1, PPML v3.0,
PDF/VT 1 e 2, VPS

•

Suporte a LDAP

•

Suporte a registro e definição
de acabamento por nível

•

Impressão segura

•

VDP record range printing

Rede/Conectividade

•

Definir tamanho do registro

•

VDP raster preview

•

VDP Resource Manager

Compatível com JDF/JMF
•

Impressão digital integrada (IDP)
de JDF v1.3 ICS certificada

•

Integração EFI MIS e impressão
remota pronta

•

Integração de fluxo de
trabalho de pré-impressão
(Agfa® :Apogee, Kodak®
PRINERGY, Heidelberg® Prinect)

•

Dimensões
•

318 mm (A) x 140 mm (L)
x 394 mm (P)

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

EFI impulsiona o seu sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens,
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade
de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de produção,
aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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