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Solução integrada de gerenciamento de cores 

• A única ferramenta no mercado capaz de criar 
perfis e configurar o gerenciamento de cores 
diretamente no DFE®

• Ela expande os recursos de cores do servidor 
Fiery para:
• Criação, inspeção e edição de perfil ICC 
• Garantia de qualidade da cor
• Aprimoramento de saída 

• Inclui um espectrofotômetro EFI™ ES-2000 
ou ES-6000
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Sobre o Fiery Color Profiler Suite



Novos recursos da versão 5.2

• Lançamento do Fiery Edge™
– Tecnologia de criação de perfil de cores 

de última geração para impressoras 
Fiery Driven™ 

• Aprimoramento do Fiery Verify

• Compatível com o X-Rite i1Pro3+



O que é o Fiery Edge?

• O Fiery Edge™ é uma tecnologia de criação 
de perfil de cores de última geração da EFI 
para impressoras Fiery Driven™

– Resultados prontos e ainda melhores para os 
servidores Fiery que têm perfis padrão do 
Fiery Edge*

– Mais controles do usuário com o Fiery Color 
Profiler Suite para obter os melhores resultados 
da impressora**

• Assista ao vídeo em inglês >

*Visite a página do dispositivo do servidor Fiery para verificar a disponibilidade da tecnologia do Fiery Edge
**É preciso ter o Fiery Color Profiler Suite 5.2 ou superior 

http://fiery.efi.com/FieryEdgeVideo
https://www.efi.com/en-gb/products/fiery-servers-and-software/fiery-digital-print-servers/


Aprimoramento do Fiery Verify

• 57/5000O relatório Fiery Verify 
foi ampliado para incluir:

– Predefinição da impressora
– Instrumento de medida
– Modo de medição



Compatibilidade com o X-Rite 
i1Pro3+
• Apoio para o novo dispositivo de grande 

abertura
– Disponível para uso em todos os módulos, incluindo Calibrator 

e Fiery Verify 
– Perfeito para medir gráficos impressos em mídia texturizada 

ou substratos
– Principais recursos:

• Medição de passagem única para os modos M0, M1, M2 e M3
• Capacidade de digitalizar superfícies texturizadas ou macias em 

busca de leituras pontuais 
• Área de digitalização e comprimento de régua grandes
• Recursos amplos de criação de perfil em monitor



Disponibilidade

• A versão 5.2 está disponível, sem custo adicional, para usuários 
com um contrato vigente de suporte e manutenção de software

• A versão 5.2 estará disponível no Fiery Software Manager ou para 
download na página do Color Profiler Suite

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/overview/


Recursos on-line de 
aprendizagem gratuitos
• Fiery Color Profiler Suite 5.2 — Vódeo rápido

– fiery.efi.com/CPS5.2ExpressVideo

• Curso de eLearning do Fiery
– fiery.efi.com/FieryEdgeLearning

http://fiery.efi.com/CPS5.2ExpressVideo
http://fiery.efi.com/FieryEdgeLearning


Recursos

• Visite efi.com/cps
– Visite a página do Fiery Edge 
– Faça o Download da versão mais recente
– Experimente a versão de demonstração gratuita
– Acesse os recursos mais recentes
– Acesse folhetos, treinamento e recursos técnicos
– Faça o download dos guias de instruções
– Acesse o suporte técnico e os fóruns de usuários

http://www.efi.com/cps
http://fiery.efi.com/FieryEdge
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/features
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/resources
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/resources
https://communities.efi.com/s/topic/0TO39000000EpTlGAK/fiery-color-profiler-suite?language=en_US


Saiba mais — webinars

• Assista on-line aos webninars educacionais do World of Fiery sobre cores

– 3 etapas principais para obter a cor correta

– ABC para produzir a melhor combinação de cores especiais

– Práticas recomendadas para correspondência aos padrões de 
cor da indústria

– Alcançando uma ótima qualidade de resultado com seu papel

– Melhores práticas para produção de resultados excepcionais de 
qualidade de imagem

http://w3.efi.com/%7E/media/Files/EFI/Fiery/dm/WOF_flyer.pdf
http://bcove.me/twjvgna6
http://bcove.me/fxs8yl85
http://bcove.me/7gm6v7kg
https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/webinars/wof/webinar-series/2016/march9/
https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/webinars/wof/webinar-series/2015/may20/
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