
Grandes economias, 
qualidade de imagem 
excelente
A tecnologia de economia de tinta EFI™ Fiery® permite otimizar o uso de tinta 

em impressões de grandes e supergrandes formatos, além de oferecer a qualidade 

de imagem excelente necessária para imprimir os trabalhos.

Economia de tinta bem-sucedida 

Crie e use os perfis de economia de tinta Fiery  
que podem resultar em uma redução de até 40%*  
no consumo de tinta. Disponível para impressoras 
controladas pelo Fiery proServer e Fiery XF, **  
as predefinições fáceis de usar, de baixa, média  
e alta economia de tinta permitem produzir tarefas  
de impressão que combinam o uso ideal da tinta  
e a qualidade da imagem sem:

 1 Redução nos detalhes de realce ou sombra 

 2 Perda de saturação ou intensidade

 3 Mudança de matiz de cores

 4 Perda de contraste ou faixa dinâmica

 5 Artefatos de gradação

 6 Tons de pele com aparência não natural

 7 Introdução de granulação na imagem

Fiery 
® Ink Saving

Tecnologia de perfil de cores
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Fiery® Ink Saving reduces ink costs  
without compromising on print quality.
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Tecnologia de economia de tinta Fiery
A tecnologia de economia de tinta Fiery usa uma combinação exclusiva de tecnologias de 
redução de tinta projetadas para maximizar suas economias sem perdas visíveis na qualidade da 
imagem. Começamos com métodos tradicionais de redução de tinta, como GCR e controles de 
geração de preto, e adicionamos nossa tecnologia proprietária Smart Ink Savings para oferecer a 
melhor ferramenta de economia de tinta.

Requisitos da Fiery Ink Saving Option:

Para usar a Fiery Ink Saving Option é preciso ter:

• Fiery proServer ou Fiery XF 7.2 ou posterior

• Fiery Command WorkStation® Package 6.5.0.433 ou posterior

• Fiery Color Profiler Suite 5.3.1 ou posterior***

• Um instrumento de medição compatível***

*** Necessário para criação de perfil de economia de tinta

Outros benefícios da economia de tinta

Além de economizar em custos de tinta, a economia de tinta Fiery também  
pode ofereceroutros benefícios:

• Tempos de secagem ou cura mais rápidos devido ao menor uso de tinta

• Cinzas mais neutros devido ao aumento do uso de tintas pretas

• Impressões mais estáveis devido ao uso geral reduzido de tinta

• Solução de impressão mais ecológica que utiliza menos tinta e energia

*  A economia de tinta varia de acordo com as características do trabalho e as condições de impressão 
(configurações de gerenciamento de cores, tipo de impressora, conjunto de tinta e mídia usada)

**  Consulte a lista de impressoras compatíveis com a economia de tinta Fiery 

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital 
StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVU, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, 
the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery 
JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, Inktensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, 
MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print , Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, 
PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, Prograph , PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot- 
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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