Fiery IC-417 v2.1
®

FS300

Aprimore seu fluxo de
trabalho
e
os
recursos
Fiery IC-417 v2.1
de impressão.
®

FS300

O novo Fiery IC-417 oferece os recursos essenciais para você obter cores precisas,
aumentar a produtividade e reduzir os custos de produção.
®

Crie materiais impressos profissionais
mais rapidamente

Obtenha cores precisas em todas
as impressões

Imprima documentos grandes e complexos do
Microsoft Office e arquivos PDF nos quais as cores são
essenciais com a tecnologia SmartRIP, que melhora
a produtividade e agiliza a impressão.

Use a tecnologia de gerenciamento de cores do Fiery
ColorWise para processar cores com alta precisão em
todos os aplicativos.

®

®

Use o Fiery Impose, o Fiery Compose e o Fiery
JobMaster™ opcionais para automatizar e agilizar
a imposição e o preparo de trabalhos que exigem
montagem avançada de página, agrupamento e layouts
de livretos.

®

Além disso, garanta consistência e alta fidelidade
na reprodução de cores corporativas e outras cores
especiais com o Fiery Spot-On™.
Leve seu processo de impressão a um novo patamar
com as ferramentas avançadas de produção do Fiery
Productivity Package (opcional), que proporcionam
otimização do fluxo de trabalho e aprimoramento
de imagens.

Otimize e simplifique o fluxo de trabalho
Automatize as configurações de impressão mais
comuns criando predefinições do servidor de
impressão e impressoras virtuais e economize tempo
reduzindo a necessidade de interferência humana.

Especificações do Fiery IC-417 v2.1
Dispositivos Fiery Driven™
•

Konica Minolta AccurioPress
C3080/C3080P/C3070/C3070P/
C2070/C2070P/C2060/C83hc/
C73hc e AccurioPrint C3070L/
C2060L

•

Compatível com todos os
dispositivos de acabamento

•

Compatível com o IQ-501
Intelligent Quality Optimizer
(ICCU)

Hardware e plataforma

•

•

Suporte ao
espectrodensitômetro Konica
Minolta FD-5BT
Suporte ao espectrofotômetro
Konica Minolta FD-9
(via calibragem do Color
Profiler Suite)

Produtividade e fluxo
de trabalho
•

Fiery Command WorkStation 6

•

Drivers Fiery para usuários de
Windows and Mac

Processador Intel Pentium
G4400, 3,3 GHz, dual core

•

•

4 GB de RAM

•

•

Disco rígido de 500 GB

•

®

®

•

Servidor de mídia USB

•

Software de sistema Fiery FS300

•

Sistema operacional Linux

Formatos de
arquivos compatíveis
•
•

Adobe PostScript Níveis 1, 2, 3
®

•

Encapsulated PostScript (EPS)

•

Formatos de documentos
do Microsoft Office: doc,
docx, xls, xlsx, ppt, pptx,
pub (via Hot Folders)

Tecnologia de cor
e imagem Fiery
•

®

•

Fiery Spot-On™

•

•

Marca TÜV/GS (UE)

•

Fiery Color Profiler Suite*

•

Marca CE (UE)

•

Espectrofotômetro EFI ES-2000

•

Esquema CB

•

Fiery Impose**

•

•

Fiery Compose

NEMKO (países escandinavos
e UE)

•

Fiery JobMaster**

•

CCC (China)

•

Fiery JobFlowTM**
(requer o Fiery
Productivity Package)

•

BSMI (Taiwan)

•

Fiery Navigator™ (os primeiros
três usuários são gratuitos)

Troca automática: 100-240 VCA

Criação de livreto

•

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

Hot Folders/Impressoras virtuais
Fiery (opcional)

•

Exclusão segura

•

•

A proteção de rede inclui:

Utilização máxima/típica de
energia: 150 W/100 W

*

Teste gratuito no modo
de demonstração

Fiery VUE
Fiery Go (Android™ e iOS)

•

Impressão móvel direta

•

Impressão em nuvem PrintMe

•

Impressão de blocos

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

®

Desempenho
•

SmartRIP

•

Impressão simultânea em
Spool-RIP

•

Compatível com LDAP

•

Impressão segura

•

Formatos de
arquivo compatíveis:
-- Fiery FreeFormTM v1
aperfeiçoado e v2.1

•

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

EMC

Suporte a registro e definição de
acabamento por nível

•

FCC (Canadá e EUA)

•

C-TICK
(Austrália e Nova Zelândia)

•

Bibliotecas
PANTONE aprovadas

Impressão de faixa de
registro VDP

•

Marca CE (UE)

•

Otimização de PostScript e PDF

•

VCCI (Japão)

•

Suavização da imagem

•

•

•

Editor visual de
aperfeiçoamento de imagem
Fiery (opcional)

Definição do tamanho
do registro

NEMKO (países escandinavos
e UE)

•

Visualização em formato
raster VDP

•

KCC (Coreia)

•

BSMI (Taiwan)

•

CCC (China)

®

•

Auto Trapping (opcional)

** Teste gratuito de
30 dias disponível

Rede/Conectividade

Impressão de dados
variáveis (VDP)
•

Fonte de alimentação
e consumo
•

•

®

Fiery Calibrator

Marca TÜV/CU (Canadá e EUA)

Fiery Productivity Package

Segurança

•

Tecnologia de gerenciamento
de cores Fiery ColorWise

•

•

•

Fiery WebTools™

®

Adobe PDF

Segurança

®

®

•

Software e hardware
Fiery opcionais

®

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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