
Preto e branco  
dealta qualidade
O servidor imagePASS-Y3 da Canon para as impressoras Canon imageRUNNER 

ADVANCE séries 8500i III e 6500i III proporciona fluxos de trabalho que 

poupam tempo, oferecem qualidade de imagem extraordinária e velocidade de 

processamento extremamente rápida.

Otimize a eficiência do fluxo de trabalho

A Fiery Command WorkStation® centraliza  
o gerenciamento de tarefas, permite que você controle 
várias impressoras em uma só interface e gerencie 
vários trabalhos simultaneamente em um cliente Mac® 
ou Windows® para obter produtividade máxima.

Aproveite a sofisticada tecnologia digital da Canon 
para produzir trabalhos com mais rapidez e eficiência. 
Os módulos opcionais do Fiery Impose-Compose 
oferecem um preparo visual e intuitivo de documentos 
e simplificam a imposição e a montagem de 
documentos que exigem muito trabalho. Modelos de 
uso fáceis de usar automatizam fluxos de trabalho de 
envio para reduzir a intervenção manual e erros.

Disponibilize soluções de alto valor

Com o imagePASS-Y3, a impressão terceirizada pode 
ser feita internamente de forma rentável.

Ofereça impressão personalizada com os recursos 
de impressão de dados variáveis (VDP) eficientes 
do imagePASS-Y3. Ele é compatível com todos os 
formatos VDP padrão do setor, permitindo um único 
fluxo de trabalho de produção de impressão comum 
para todos os tipos de arquivo.

Aumente a produtividade

O servidor imagePASS-Y3 da Canon executado  
no mais recente software do Fiery FS350 Pro 
processa trabalhos com velocidade máxima, 
aumentando a eficiência.

Integre o seu fluxo de trabalho de produção de 
impressão aos sistemas de gerenciamento de 
informação da EFITM, sistemas web-to-print e fluxos 
de trabalho de pré-impressão mais conhecidos.

Fiery® imagePASS-Y3
FS350 Pro

Fiery® imagePASS-Y3
FS350 Pro
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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.
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Dispositivos Fiery DrivenTM

• Canon imageRUNNER ADVANCE 

8505i III/8595i III/8585i III/ 

6575i III/6565i III/6555i III

• Compatível com dispositivos 

de acabamento

Hardware e plataforma

• Processador Intel® Pentium® 

G4400 3,3 GHz

• 8 GB de RAM

• HDD SATA de 500 GB

• USB 3.0: 2 portas traseiras  

e 3 frontais no Fiery QuickTouchTM  

USB 2.0: 4 portas traseiras.

• Windows® 10 IoT Enterprise 

2016 LTSB

• Software Fiery FS350 Pro

• Fiery Installer Builder

Formatos de  
arquivos compatíveis

• Adobe® PostScript® Níveis 1, 2, 3

• Adobe PDF 

• PDF/X-1a, 3 e 4

• Encapsulated PostScript (EPS)

• Formatos de documentos do 

MS Office: doc, xls, ppt, pub  

(via Hot Folders)

Tecnologia de imagem Fiery

• ImageViewer para preto  

e branco (opcional)

• Filtragem personalizada  

de preto

• Prova virtual em monitor

Produtividade e fluxo  
de trabalho

• Fiery Command WorkStation®

• Drivers Fiery para Windows  

e Mac®

• Fiery WebToolsTM

• Criação de livretos

• Impressão de blocos

• Fiery Hot Folders  

e Impressoras virtuais

• Impressão móvel direta

Desempenho

• SmartRIP

• Coloca em spool, processa  

e imprime simultaneamente

Impressão de  
dados variáveis

• Formatos de  

arquivo compatíveis:

 - Fiery FreeForm, PPML v3.0,  

PDF/VT 1 e 2, Creo VPS 

• Compatível com registro  

e definição de  acabamento 

por nível

• Impressão de faixa de  

registro VDP

• Definição do tamanho  

do registro

• Visualização em formato  

raster VDP

• VDP Resource Manager

Compatível com JDF/JMF

• Impressão digital integrada (IDP) 

JDF v1.6 com certificação ICS

• Preparado para integração com 

as soluções MIS e web-to-print 

da EFI

• Integração do fluxo de  

trabalho de pré-impressão 

(Agfa® :Apogee, Kodak® 

PRINERGY, Heidelberg® Prinect)

Compatível com  
o Adobe Interpreter

• CPSI versão 3020

• Adobe PDF Print Engine 4*

Software e hardware  
Fiery opcionais

• Fiery ImageViewer para preto 

e branco

• Espectrofotômetro EFI ES-2000

• Fiery Impose**

• Fiery Impose-Compose

• Fiery JobMaster-Impose

• Fiery Compose

• Fiery JobMaster™**

• Fiery NX One Station

• Unidade de disco  

rígido removível

• Fiery Navigator (gratuito para 

os primeiros 3 servidores)

Segurança

• Exclusão segura

• A proteção de rede inclui:

 - compatibilidade com 802.1x, 

filtro IP, bloqueio de portas 

(filtragem), SSL Support  

(IPP/LDAP/HTTP/POP/ SMTP), 

gerenciamento de certificados, 

autocertificação

• compatibilidade com  

o protocolo LDAP

• Impressão segura

Rede/Conectividade

• TCP/IP, AppleTalk, 

compatibilidade com o Bonjour, 

SNMP, Porta 9100, IPP, FTP, 

SMB, WSD, recurso apontar  

e imprimir, imprimir por e-mail 

(PS/PDF), compatibilidade com 

o protocolo IPv6

EMC

• FCC (Canadá e EUA)

• C-TICK (Austrália  

e Nova Zelândia)

• Marca CE (UE)

• VCCI (Japão)

• BSMI (Taiwan)

• CCC (China)

Segurança

• Marca TÜV/CU (Canadá e EUA)

• Marca TÜV/GS (UE)

• Marca CE (UE)

• Esquema CB

• CCC (China)

Fonte de alimentação  
e consumo

• Comutação automática: 

100–240 Vca

• 50/60 Hz, 6 ampères a 100 Vca, 

3 ampères a 240 Vca

• Uso máximo/típico de energia: 

150 W/100 W

Dimensões

• 247,65 mm x 203,2 mm x  

383,54 mm

• 9,75 in x 8,0 in x 15,10 in

Especificações do servidor imagePASS-Y3 da Canon

* Atualizado com melhorias  

e lançamentos contínuos

** Versão de avaliação gratuita por 

30 dias disponível


