
Servidor imagePRESS M20
Fiery FS500

Mais páginas em menos tempo
• Com o inovador software Fiery ® FS500, a produtividade é levada à sua 

expressão máxima com uma combinação de poder de processamento, 
gerenciamento e ferramentas de automação para tirar o máximo proveito 
da sua impressora.

• Aumente a produção, reduza erros e torne o gerenciamento de tarefas 
mais rápido e eficiente com a Fiery Command WorkStation®.

Ferramentas de automação de primeira classe
• Use predefinições do servidor para enviar tarefas rapidamente e sem erros. 

Ou adicione o Fiery Automation Package opcional para reduzir os pontos 
de contato da tarefa e tornar seu fluxo de trabalho ainda mais eficiente.

• Use o aplicativo Fiery TrueBrand® para imprimir cores de marca 
precisas de aplicativos do Microsoft Office com apenas alguns cliques. 
Nenhum conhecimento avançado de cores é necessário!

• O novo Fiery JobExpert e o Kit de processamento de PDF opcionais 
definem automaticamente as propriedades ideais da tarefa para 
obter a mais alta qualidade de impressão com o mínimo de tempo de 
processamento, juntamente com o processamento nativo de arquivos 
PDF com o Adobe PDF Print Engine.

• Ofereça impressão personalizada com o Fiery FreeForm™ Create. 
Personalize rapidamente os arquivos existentes adicionando 
elementos variáveis como texto, imagens ou códigos de barras 
com apenas alguns cliques.

Maior produtividade e qualidade 
para atender às suas necessidades 
Tire o máximo proveito da sua impressora Canon imagePRESS C265/C270 
combinando-a com o imagePRESS Server M20, para fornecer saída de alta 
qualidade com produtividade excepcional.



Dispositivos Fiery Driven™
• Canon imagePRESS C265/C270

Hardware e plataforma
• Processador Intel® Pentium® 

G5400
• 8 GB de RAM
• Disco rígido de 500 GB
• Sistema operacional Linux
• Fiery Installer Builder
• Software Fiery FS500

Formatos de arquivos 
compatíveis
• Adobe® PostScript® 

Níveis 1, 2, 3
• Adobe PDF
• PCL® 6/PCL 5 avançado
• Formatos de documento do MS 

Office (doc/x xls/x, ppt/x, pub/x) 
via driver do Fiery ou Fiery Hot 
Folders

Tecnologia de criação 
de imagens e cores Fiery
• Tecnologia de gerenciamento 

de cores Fiery ColorWise®

• Perfis de cores do Fiery Edge™

• Fiery Calibrator
• Fiery TrueBrand
• Cores PANTONE® habilitadas
• Suavização da imagem
• Fiery Spot-On™

• Fiery Image Enhance Visual 
Editor (é preciso ter o Fiery 
ColorRight Package)

• Interceptação automática

Compatível com 
o Adobe Interpreter
• CPSI versão 3020
• Adobe PDF Print Engine® 5.51 

(opcional)

Gerenciamento de 
dispositivos e dados 
analíticos
• EFI™ IQ™: Dashboard, Insight, 

Notify, Go
• EFI ColorGuard™ (opcional)
• EFI Manage4 (opcional)

Desempenho
• SmartRIP
• Coloca em spool, processa 

e imprime simultaneamente
• Digitaliza, processa e imprime 

simultaneamente

Produtividade e fluxo 
de trabalho
• Fiery Command WorkStation®

• Fiery Hot Folders 
e Impressoras virtuais

• Fiery JobExpert (opcional)
• Drivers Fiery para Windows 

e Mac®

• Fiery WebTools™

• Criação de livretos
• Impressão móvel direta
• Fiery Go (Android® e iOS)
• Tempo estimado de impressão

Impressão de dados variáveis
• Fiery FreeFormTM Create
• Formatos de arquivos 

compatíveis: Fiery FreeForm 
Plus, PDF/VT-1 (opcional), 
Postscript®otimizado e PDF

• Impressão de faixa 
de registro VDP

• Definição do tamanho 
do registro

• Suporte a registro e definição 
de acabamento por nível

• Visualização em formato 
raster VDP

Integração
• Compatibilidade com 

Canon Uniflow
• Fiery JDF v1.8 (opcional)

 −Preparado para integração 
com as soluções MIS 
e web-to-print da EFI
 − Integração de fluxo 
de trabalho de pré-impressão 
(Agfa® Apogee, Kodak® 
PRINERGY, Heidelberg® 
Prinect)

Software e hardware Fiery 
opcionais
• Fiery Automation Package1

 − Impressão rápida, Impressão 
planejada, Imprimir/
processar próximo, Fiery 
Preflight, Fiery JobFlow™ 
Base, Fiery JDF

• Fiery ColorRight Package1

 −Fiery Spot Pro, Fiery 
ImageViewer, Fiery Image 
Enhance Visual Editor, Fiery 
Postflight, barra de controle

 −Fiery JobExpert e Kit de 
processamento de PDF:

 −Fiery JobExpert. 
Compatível com 
Adobe PDF Print Engine, 
PDF/VT-1

• Fiery Impose1

• Fiery Compose1

• Fiery JobMaster™ 1

• Fiery JobFlow1 (é preciso ter 
o Fiery Automation Package)

• Fiery Color Profiler Suite2

• Espectrofotômetro ES-3000
• Kit Adobe® Acrobat® Pro 2020

Segurança
• Apagamento seguro, 

Perfis de segurança, Registros 
de auditoria de segurança

• Bloqueio de portas, filtragem 
de IP, autenticação 802.1x, 
criptografia IPsec, HTTPs 
com suporte a TLS 1.3

• Gerenciamento avançado 
de certificados. Os certificados 
autoassinados do Fiery são 
recriados automaticamente

• Impressão segura, segurança 
PostScript, segurança USB

• Arquitetura fechada
• Atualizações de software 

assinadas digitalmente

Rede/Conectividade
• TCP/IP, AppleTalk, 

compatibilidade com o Bonjour, 
SNMP, Porta 9100, IPP, FTP, 
SMB, WSD, recurso apontar 
e imprimir, imprimir por e-mail 
(PS/PDF), compatibilidade 
com o protocolo IPv6

EMI/EMC
• FCC e ICES (EUA e Canadá)
• Marca CE (UE)
• UK CA (Reino Unido/Austrália/

Nova Zelândia)
• VCCI (Japão)
• CCC (China)
• EAC (Rússia e 4 países 

da Eurásia)

Segurança
• Esquema CB da TÜV
• UL/CSA
• Marca CE
• UK CA 
• CCC
• BSMI
• EAC 

Fonte de alimentação 
e consumo
• Comutação automática: 

100–240 VCA
• 50/60 Hz, 3 Amps @100 VCA
• 1,5 Amps a 240 VCA
• Uso máximo/típico de energia: 

80 W/30 W

Compatibilidade com 
a Canon
• Compatível com a biblioteca 

de mídia

Especificações

1 –  Versão de avaliação gratuita por 
30 dias disponível 

2 –  Versão de avaliação gratuita 
no modo de demonstração



Corporate

Printers & Ink

Print Technology

Service & Support

Length can be adjusted; width is fixed

FTL_Cn_011.03.22_BP

A EFI™ é uma empresa de tecnologia mundial que lidera a transformação global da impressão 
analógica para digital. Nossa missão é impulsionar o crescimento dos negócios dos nossos clientes 
com um portfólio escalável de produtos, soluções, serviços e parcerias de ponta para a fabricação 
de sinalização, embalagens, têxteis, revestimentos cerâmicos, materiais de construção, impressão 
comercial e personalização documentos com uma ampla variedade de impressoras, tintas, front-
ends digitais e software de fluxo de trabalho. Todos esses elementos trabalham em conjuntos a fim 
de aumentar lucros, cortar custos, melhorar a produtividade e otimizar a eficiência — tarefa após 
tarefa, ano após ano. Saiba mais em www.efi.com. 

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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