Front-ends digitais Fiery®
Soluções para aplicações jato de tinta

Soluções Fiery para aplicações jato de tinta
O portfólio de front-ends digitais Fiery® da EFI fornece as soluções mais completas,
independentemente do setor, da aplicação ou do produto digital produzido. Todos os
trabalhos podem ser gerenciados centralmente com a interface de gerenciamento
de impressão digital mais conhecida do mundo: a Fiery Command WorkStation®.

Produção jato de tinta de grandes e supergrandes formatos
Os Fiery proServers são front-ends digitais completos para impressoras
EFI de grandes e supergrandes formatos com Fiery XF, hardware Fiery
e tecnologia FAST RIP.

fiery.efi.com/wideandsuperwide

SALA DE IM
JATO DE TIN

Prova jato de tinta de grandes formatos
O Fiery XF Proofing é a maneira mais fácil de introduzir
fluxo de trabalho para gerenciamento de cores
sofisticado em um ambiente de prova.

fiery.efi.com/proofing

Fiery Comman

Aproveite a mesma interfa
trabalhos para todas as im

fiery.efi.com/comm

Produção jato de tinta de alta velocidade
O front-end digital que oferece desempenho incrível,
excelente qualidade de cor e ferramentas para
tornar os resultados de impressão em papelão
ondulado excepcionais.

fiery.efi.com/highspeed
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MPRESSÃO
NTA DA EFI™

Impressão jato de tinta de
grandes formatos
O Fiery XF Production fornece ferramentas de
produção integradas, gerenciamento de cores com
qualidade de prova e tecnologia FAST RIP para
impressoras de grandes formatos.

fiery.efi.com/production

nd WorkStation

Produção têxtil digital

ace de gerenciamento de
mpressoras Fiery Driven™.

Use o Fiery DesignPro para design têxtil eficiente,
combinado com o Fiery proServer para produção
têxtil de alta qualidade e fidelidade de cores.

mandworkstation

fiery.efi.com/softsignage
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Garantia com soluções flexíveis e modulares
O Contrato de manutenção e suporte de software da EFI
(SMSA) incluído no primeiro ano com a compra do Fiery,
fornece suporte por telefone e um fluxo contínuo de
lançamentos de software, inclusive os drivers mais recentes,
além de atualizações de produto principais e secundárias.

Color Profiler
Option

A arquitetura de software modular permite que você adicione
opções como drivers de impressora adicionais, recursos
avançados de cores e funcionalidades de produção para expandir
seus negócios de acordo com as necessidades do mercado.
Entre em contato com a EFI ou com o seu revendedor local para
adquirir as opções listadas abaixo.

Oferece ferramentas baseadas em ICC para criação profissional de perfis ICC e de link
de dispositivo com base no renomado Fiery Color Profiler Suite.

Cut Server
Option

Oferece uma solução de corte abrangente que pode controlar mais de 1.300 guilhotinas
de vinil e mesas de roteamento de fabricantes líderes do setor.

Cut Marks
Option

Conclui e acelera o processo de produção por ser compatível com todas as marcas
e métodos de corte e acabamento padrão do setor.

Color Verifier
Option
Ink Saving
Option
Printer Driver
Options
ES-3000

Verifica a precisão e a repetibilidade das impressões por meio da medição e da comparação
dos valores de cores com os padrões do setor ou internos.
Reduz o custo e o consumo de tinta, mantendo a qualidade de imagem e a fidelidade
da reprodução de cores.
As opções da impressora são compatíveis com uma ampla variedade de mais
de 1.200 impressoras jato de tinta de vários fornecedores de impressoras.
Espectrofotômetro da EFI compatível com M0, M1 e M2 para calibragem de saída pelo Fiery,
criação de perfil e otimização.

Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, têxteis, revestimentos

Corporate
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

Printers
& Inkde produção, aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade.
todo o processo
Visite www.efi.com ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.

Print Technology

Service
& Support
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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