
Reproduza suas cores 
com fi delidade.
Com o Fiery ColorRight Package, você pode ter certeza de que as cores e imagens 

sempre serão impressas corretamente. Use este conjunto profi ssional de ferramentas 

visuais para corrigir facilmente cores e imagens sem voltar ao designer. 

Fiery® ColorRight Package

Fiery ® ColorRight Package

• Faça edições de última hora na imagem e na qualidade das cores diretamente na 
Fiery Command WorkStation®

• Reproduza com precisão as cores da marca com edição avançada de cores especiais

• Minimize erros e desperdícios com ferramentas efi cientes de prova virtual em 
monitor, controle de cores e inspeção



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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O que está incluído
Os recursos a seguir estão incluídos no Fiery ColorRight Package para FS400 e nos servidores Fiery integrados mais recentes. 

Experimente já, gratuitamente 
Você pode solicitar uma versão de avaliação gratuita de 30 dias do Fiery ColorRight Package em www.efi.com/colorright. 

Como comprar 
O Fiery ColorRight Package pode ser comprado de revendedores do Fiery em licenças de 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. 

RECURSO DESCRIÇÃO

Fiery ImageViewer

Visualize e edite arquivos rasterizados em resolução máxima.

• Ajuste curvas de cor e salve como predefinição

• Substitua matizes de cor específicas em todo o documento ou em uma página selecionada

• Exporte provas virtuais em monitor e compartilhe com os clientes para obter aprovação final

• Visualize separações para cores CMYK e de especialidades

Fiery Spot Pro

Ferramentas eficientes de gerenciamento de cores especiais que reproduzem cores de marca com precisão. 

• Trabalhe de forma integrada com os designers para garantir a consistência de cores da marca

• Simplifique o gerenciamento de cores especiais

• Personalize cores especiais

• Mantenha facilmente a conformidade com os padrões de cor

Fiery Image Enhance  
Visual Editor

Correção instantânea de cores em imagens individuais. 

• Corrija as imagens diretamente na Fiery Command WorkStation sem precisar voltar ao arquivo de  
design original

• Corrija a matiz e a cor, com a possibilidade de alterar a nitidez de imagens individuais na página

• Corrija automaticamente os olhos vermelhos com a possibilidade de pré-visualização na tela

Fiery Postflight

Ferramenta visual para identificar erros nos elementos da página. Veja um relatório codificado por cores  
que mostra:

• Espaços de cor

• Cores especiais

• Informações sobre calibragem

• Identifique possíveis defeitos no dispositivo usando a página de teste incluída

Barra de controle Fiery

Barras de controle de processo personalizadas. 

• Escolha barras de controle da Idealliance/Fogra ou personalizadas

• Personalize as informações do trabalho

• Configure a substituição de páginas

• Use com o Fiery Verify para comparar as cores com os padrões do setor (é preciso ter o Fiery Color 
Profiler Suite)


