
O que há de novo?
Fiery Color Profiler Suite 5.4



Sobre o Fiery Color Profiler Suite

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 
ES-3000 ou ES-6000
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Conteúdo
• Novos recursos

– Melhorias na interface do Fiery Edge
– Novas predefinições de verificação G7.
– Verificação G7 com SCCA 
– Medidas de tamanho de amostra definíveis
– Suporte de tipo de gráfico expandido para o Fiery Verify
– Geração de gráfico de perfil de “Borda longa”
– Compatibilidade com o perfil PrintWide2020.icc
– Compatibilidade com a criação do perfil ICC 4

• Informações técnicas
• Recursos



Melhorias na interface do Fiery Edge
• Interface mais amigável, 

ágil e navegável com:
– Ferramentas visualmente responsivas
– Agrupamento lógico de recursos
– Menos tabelas, 

menos rolagem de tela
– Orientação abrangente sobre 

o recurso de passar o mouse 

Ótimos resultados usando recursos sofisticados e com facilidade 



Novas predefinições de verificação G7. 
• Verificação G7 completa 

com suporte para verificação 
em relação a:
– Impressão G7 Colorspace (novo)
– Prova G7 Colorspace (novo)
– Escala de cinza G7
– Alvo G7

Todos os cenários de verificação G7 agora são cobertos



Verificação G7 com SCCA
• Transmissões mais fáceis de mídias 

"cotidianas" usando a verificação SCCA 
(Substrate Corrected Color Aim) com 
a adição de predefinições relativas 
à mídia:
– G7 alvo - Relativo (SCCA) 
– Impressão G7 Colorspace - Relativa (SCCA) 
– Prova G7 Colorspace - Relativa (SCCA) 

Usando a 
impressão G7 

Colorspace 

Usando 
a impressão G7 

Colorspace -
Relativa (SCCA) 

Escolha correta para uso com mídias de ponto branco não GRACoL2013/PSOcoatedV3 



Medidas de tamanho de amostra definíveis
• Tamanhos de medição de amostra 

selecionáveis para melhor atender aos efeitos 
de deformidade, ondulação, ausência de bico 
e pulverização excessiva, com a escolha 
de 3 tamanhos de amostra:

– Normal (Padrão)
– Médio
– Grande

Maior precisão da saída “difícil de medir” 



Suporte gráfico expandido no Fiery Verify

• Verificação mais flexível com 
suporte para os seguintes layouts 
de gráficos "oficiais" no Fiery Verify:
– G7 Verifier
– P2P25Xa
– P2P51

Suporte para os gráficos oficiais da Idealliance® para o Fiery Verify autônomo



Geração de gráfico 
de perfil de “Borda longa”
• Leitura de gráficos mais eficiente 

com gráficos com:

– Orientação da borda longa resultando 
em menos linhas para ler

– Projetado para usar o comprimento 
máximo da régua ou largura da mídia

Melhor uso de mídia e criação de perfil mais rápida com menos linhas 

Versão 5.3 e inferior

Versão 5.4 e superior



Compatibilidade com 
o perfil PrintWide2020.icc
• Compatibilidade total com o perfil 

PrintWide2020.icc para:
– Usar como um novo perfil de referência 

para impressoras alto gamut 
(por exemplo, CMYK +X

– Mudar o perfil de origem de GRACoL2013 para 
PrintWide2020 para estender o gamut atual

– Usar em conjunto com os recursos 
de aprimoramento de imagem 
do Fiery Edge, como o Fiery Intensify™

Utilize a gama máxima de cores de impressoras de gamut mais amplo  

GRACoL PrintWide2020



Compatibilidade com a criação 
do perfil ICC 4
• Para compatibilidade 

estendida, perfis ICC versão 4 
podem ser salvos

Aproveite as últimas especificações de perfil .icc  



Informações técnicas



Compatibilidade com 
o sistema operacional
• Windows 10 (apenas 64 bits) e 11
• Windows Server 2022
• macOS 10.14, 10.15, 11 e 12



Requisitos do sistema 
• Memory:

– Mínimo de 4 GB
– 8 GB recomendados

• Espaço no disco rígido:
– 4 GB de HDD disponível

• USB:
– 1 porta USB versão 2.0

• CPU mínima:
– Processador Intel® Core™ i5 

ou superior
– Processador AMD Ryzen™ 5 

ou superior
• Resolução do monitor:

– Mínimo: 1280 x 1024
– Máximo 2560 x 1600



Recursos



Recursos
• Vídeo expresso de novidades
• Atualizações de cursos de eLearning:

– Cor 342b: Configurações de geração de preto 
da tecnologia de criação de perfil Fiery® Edge™

– Cor 341: Calibração de cor de impressoras 
de folhas soltas Fiery

– Cor 345: Aumento da precisão 
das cores com o Fiery Verify

• Ficha técnica do Color Profiler Suite
• Atualizações na página do produto em efi.com 

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


Agradecemos a sua atenção!
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