
Diferencie suas impressões 
com o Fiery Edge. 
Se estiver procurando gradações suaves, resultados precisos, impressões coloridas 

e intensas e trabalhar facilmente com impressoras CMYK+, a nova tecnologia de perfi l 

de cores da EFI fornecerá às suas impressões digitais, seus produtos e empresa 

o Fiery Edge que eles merecem.

Resultados imediatos 

Os perfi s integrados do Fiery oferecem:

• Transições e misturas de cores mais suaves

• Detalhes de sombra aprimorados em áreas 
cromáticas e neutras

• Pretos melhores para oferecer um intervalo 
mais dinâmico

• Maior defi nição de imagem, profundidade 
e claridade

• Melhor renderização de imagens RGB com azuis 
e vermelhos

• Compatibilidade com até 8 canais de cor

Mais controles do usuário

Os perfi s* personalizados do Fiery Edge oferecem 
controle de:

• Saturação da cor

• Maximização do gamut

• Níveis de sombra para oferecer o máximo de detalhes

• Introdução de preto para transições suaves de cor 
para preto

• Características do ponto preto para alcance 
dinâmico máximo e profundidade da imagem

*É preciso ter o Fiery Color Profi ler Suite 5.3 ou superior

A tecnologia de perfi l de cores EFI™ Fiery® Edge é a essência do Fiery Color Profi ler Suite*, a solução integrada de 
gerenciamento de cores da EFI para impressoras Fiery Driven™.

A tecnologia Fiery Edge oferece cores e qualidade superior e imediata para impressoras controladas pelo Fiery 
com perfi s do Fiery Edge integrados. Além disso, oferece mais controles do usuário com o Fiery Color Profi ler 
Suite para obter o melhor das impressoras compatíveis com o Fiery Edge.

Tecnologia de perfil de cores
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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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On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics 
For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2020 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

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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Compatibilidade com a tecnologia Fiery Edge

Saiba mais sobre a tecnologia de criação de perfil de cores do Fiery Edge

Visite a página de destino do Fiery Edge para obter mais informações sobre os benefícios dessa nova tecnologia.

TECNOLOGIA DE  
IMPRESSÃO FIERY DRIVEN:

IMPRESSORAS  
COMPATÍVEIS:

OBSERVAÇÕES:

Impressora de folha solta Acesse:  
fiery.efi.com/
FieryEdgePrintersCS

Escolha a marca da impressora e o modelo para verificar  
a compatibilidade com o perfil do Fiery Edge.

Grandes e supergrandes Acesse:  
fiery.efi.com/
FieryEdgePrintersWF

Todas as impressoras da EFI e de outros fabricantes 
controladas pelo Fiery proServer e Fiery XF são compatíveis 
com os perfis do Fiery Edge, com exceção dos perfis RGB  
de tom contínuo.

http://fiery.efi.com/FieryEdgePrintersCS
http://fiery.efi.com/FieryEdgePrintersWF
http://www.efi.com

