
Fiery® E11
Fiery FS400 Pro

Processamento mais rápido. Qualidade 
excepcional. Inteligência integrada.
O Fiery E11 para a FUJIFILM Business Innovation Revoria Press™ E1136 / E1125 / E1110 / E1100 
oferece velocidades de processamento mais rápidas, excelente qualidade de imagem  
e fluxos de trabalho que economizam tempo.

Uma sala de impressão mais produtiva
O servidor Fiery oferece recursos de aumento de desempenho 
para que você possa imprimir mais trabalhos, mais rapidamente. 
Aumente a eficiência com os benefícios de automação  
do software Fiery JobFlow™ Base baseado em navegador. 

Inteligência de impressão integrada
Reduza o tempo de configuração e elimine o desperdício com 
o Fiery JobExpert™, um recurso integrado na Fiery Command 
WorkStation® que analisa automaticamente os arquivos PDF 
recebidos e escolhe dinamicamente as configurações  
de impressão ideais do Fiery.

Uma sala de impressão unificada e integrada
Gerencie todas as suas impressoras de folhas soltas e de 
grandes formatos Fiery Driven™ com a Fiery Command 
WorkStation para centralizar o gerenciamento de tarefas. 
Integre seu fluxo de trabalho de produção aos sistemas de 
informação de gerenciamento, sistemas web-to-print e fluxos 
de trabalho de pré-impressão mais conhecidos para obter 
automação de ponta a ponta. 

Use o Fiery Workflow Suite, que conta com produtos 
integrados, como o Fiery Impose, Compose ou JobMaster™, 
para acelerar o preparo desde a configuração do trabalho até  
a produção em uma única interface visual. 

Produza imagens de alta qualidade
Faça a calibragem em grayscale para preservar e aumentar os 
detalhes de sombra. Examine as tarefas no Fiery ImageViewer 
opcional para preto e branco e faça ajustes de curva de preto 
para otimizar a qualidade de imagem e salvá-la para uso futuro.

Diferencie-se com personalização
O Fiery FreeForm™ Create, um aplicativo incluído, permite 
que você crie de forma rápida e simples trabalhos 
personalizados para produção de impressão. Adicione 
elementos variáveis, como texto, imagens ou códigos  
de barras com apenas alguns cliques. 



Especificações do Fiery® E11

*   Versão de avaliação gratuita disponível 
por 30 dias

***  Atualizado frequentemente com aprimo-
ramentos e lançamentos de serviços

*** Com a configuração adequada pelo  
cliente final ou provedor de serviços

Dispositivos Fiery DrivenTM

• Revoria Press™ E1136 / E1125 /  
E1110 / E1100 

• Compatível com todos os  
dispositivos de acabamento

Hardware e plataforma
• Processador Intel® Core™  

i3-8100, 3,60 GHz

• 8 GB de RAM

• Unidade de inicialização SSD  
para SO e software Fiery

• Disco rígido de 500 GB 

• USB 3.0: 2 portas traseiras,  
3 no painel do Fiery QuickTouch™ 

• Microsoft Windows® 10 IoT  
Enterprise 2019 LTSC

• Software de sistema Fiery  
FS400 Pro

• Fiery Installer Builder

Produtividade e fluxo  
de trabalho
• Fiery Command WorkStation® 

• Fiery JobExpert™

• Drivers Fiery para Linux,  
Windows e Mac®

• Fiery Essential Driver

• Predefinições do servidor Fiery

• Criação de livretos

• Impressão de blocos

• Numeração das cópias

• Fiery Hot Folders/Impressoras 
virtuais

• Impressão móvel direta

• Fiery Go (Android™ e iOS)

• EFI IQ: Dashboard, Insight,  
Notify, Go

Preparação de documentos
• Fiery VUE

• Fiery JobFlow™ Base

• Fiery Impose (opcional)

• Fiery Compose (opcional)

• Fiery JobMaster™ (opcional)

• Criação de livretos

• Catálogo de papéis do Fiery

Tecnologia de imagem Fiery
• Calibragem baseada em trabalhos

• Calibration Guard

• Filtragem personalizada de preto

• Suavização da imagem

• Calibração de escala de cinza Fiery

• Fiery ImageViewer para preto  
e branco (opcional)

Compatível com  
o Adobe Interpreter
• CPSI versão 3020

• Adobe® PDF Print Engine® 5.3**

Desempenho
• Fiery SmartRIP

• Coloca em spool, processa e impri-
me simultaneamente

• Impressão em ordem rigorosa

Impressão de dados variáveis
• Fiery FreeForm™ Create

• Formatos de arquivo compatíveis:

 −Fiery FreeForm Plus
 −PPML v2.x/3.0
 −PDF/VT 1 e 2
 −Creo VPS

• Registro de VDP e Definição  
de acabamento por nível

• Impressão de faixa de registro  
de VDP

• Definição do tamanho do registro

• VDP Resource Manager

• Visualização em formato  
raster VDP

Formatos de arquivos 
compatíveis
• Adobe® PostScript® Níveis 1, 2, 3

• Adobe PDF 

• Encapsulated PostScript (EPS)

• Formatos de documentos do MS 
Office: doc, xls, ppt, pub  
(via Hot Folders)

Integração
• JDF v1.7

• Fiery API

• Preparado para integração com  
as soluções MIS e web-to-print

• Integração do fluxo de trabalho 
de pré-impressão (Agfa® Apogee, 
Kodak® PRINERGY, Heidelberg® 
Prinect, SCREEN EQUIOS)

Segurança
• Exclusão segura

• Perfis de segurança

• Criptografia de dados em  
conformidade com a FIPS 140-2

• Conformidade com a ISO/IEC  
15408 e IEEE padrão 2600  
(Critérios comuns)***

• Controles de acesso baseados  
em porta

• Métodos avançados  
de autenticação 802.1x

• Segurança USB

• Bloqueio de porta

• Filtro IP

• Criptografia de rede IPsec

• Conexões seguras usando HTTPs 
compatível com TLS 1.3

• Impressão segura

• Atualizações de software assinadas 
digitalmente

• Recursos de segurança do SO 
Windows 10

• Autenticação/Contabilização

Rede/Conectividade
• TCP/IP, AppleTalk, compatibilidade 

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

EMC
• FCC Título 47, Parte 15 Subparte B.

• ISED do Canadá, ICES-003.

• EN55032: 2015 +A11:2020

• EN 55035: 2017/A11:2020

• AS/NZS CISPR 32: 2013.

• CCC-China

• KC-Coreia

• BSMI – Taiwan

Segurança
• CB Scheme-IEC-62368-1, 2a Edição

• EN 62368-1, 2a Edição,

• Marca CE (UE)

• cTUVus -NA

• CCC – China

• BSMI – Taiwan

Fonte de alimentação  
e consumo
• 100a 240 Vca, 50/60 Hz, 1,5 A

• Uso máximo/típico de energia:  
80 W/30 W

Dimensões/peso
• 9,75 x 15,10 x 8,0 pol. (P x A x C) 

(248 x 384 x 203 mm)

• 13.0 lbs (59 kg)

Software e hardware  
Fiery opcionais
• Fiery IPDS

• Fiery ImageViewer para preto  
e branco

• Espectrofotômetro EFI ES-3000

• Fiery Impose*

• Fiery Impose-Compose

• Fiery Compose*

• Fiery JobMaster* − Disponível 
como uma licença de 5 anos

• Fiery JobMaster-Impose − Disponí-
vel como uma licença de 5 anos

• Fiery NX One Station

• Kits de segurança para unidade  
de disco Fiery

• Kit Adobe® Acrobat® Pro 2020
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