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Solução integrada de gerenciamento de cores 

• Única ferramenta no mercado capaz de criar perfis 
e configurar o gerenciamento de cores diretamente 
no DFE Fiery®.

• 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 

• Os pacotes podem incluir um espectrofotômetro 
EFI™ ES-2000, ES-3000 ou ES-6000
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Sobre o Fiery Color Profiler Suite



Novidade na versão 5.3.3

• Compatível com o macOS 11

• Suporte para “medições sem régua” ao usar 
o EFI™ ES-3000 ou X-Rite® i1Pro3

• Compatível com medições sob demanda da 
cunha de mídia da IDEAlliance® e FOGRA 
no Fiery Verify

Disponibilidade
• Atualização gratuita para usuários com um Contrato de Suporte 

e Manutenção de Software vigente

• Faça o download via Fiery Software Manager ou na página do 
Color Profiler Suite

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


Compatível com o macOS 11

• Compatível com 
o macOS® 11 para todos 
os módulos do software 
Fiery Color Profiler Suite 
em plataformas de 
hardware Intel®



Compatível com medições sem régua 
no ES-3000

• As leituras podem ser feitas sem régua ao usar 
o EFI™ ES-3000 e o X-Rite® i1Pro3

• Os gráficos "sem régua" estão disponíveis para:
– Calibragem:

• Gráficos de calibragem de base:

– 21, 34, 51 layouts de amostra aleatórios

• Gráficos de calibragem em grayscale G7:

– P2P25xa, P2P51, P2P51 randomizado, 
P2P51 randomizado 2 up

– Gráficos de verificação:

• Ugra/Fogra-MediaWedge V2.2a, Ugra/Fogra-
MediaWedge V3.0a, IDEAlliance ISO 12647-7 2009, 
IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013



Compatível com a medição de cunha de mídia 
sob demanda

• Cunhas de mídia de "layout oficial" da IDEAlliance 
e FOGRA podem ser medidas sob demanda no Fiery Verify

• Não é preciso medi-las como parte de um fluxo de trabalho



Cunhas de mídia compatíveis par leituras 
sob demanda

Layout da cunha: Instrumento de medição compatível:
IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 EFI ES-1000/2000/3000 

IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 EFI ES-6000 (apenas USB)

IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 X-Rite i1Pro/2/3

IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 X-Rite iSis/2

IDEAlliance ISO 12647-7 2009 EFI ES-1000/2000/3000 

IDEAlliance ISO 12647-7 2009 X-Rite i1Pro/2/3

Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a EFI ES-1000/2000/3000

Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a X-Rite i1Pro/2/3

Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a X-Rite i1iO/2/3

Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a KM Myiro-1/KM FD-9 (apenas USB)/KM Myiro-9 (apenas USB)/KM FD-5BT



Recursos

• Acesse efi.com/cps para:

– Fazer o download da versão mais recente

– Testar a versão de avaliação gratuita

– Acessar os recursos mais recentes

– Acessar folhetos e recursos técnicos

– Fazer o download dos guias de instruções

– Acessar o suporte técnico e os fóruns de usuários

• Acesse learning.efi.com para iniciar 
os treinamentos

• Acesse a página de webinars Fiery para ver 
as gravações antigas e as próximas sessões

http://www.efi.com/cps
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
http://learning.efi.com/
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/world-of-fiery-webinars/?r=n

