
Fiery® PC11
Fiery FS400 Pro

Cores infinitas. Produtividade máxima.  
O Fiery PC11 para a FUJIFILM Business Innovation Revoria Press™ PC1120 conta com automação 
inteligente e ferramentas integradas para fornecer impressões exclusivas e diferenciadas.

Produtividade incomparável
O servidor Fiery conta com HyperRIP™, o recurso inovador do Fiery 
que processa trabalhos grandes e complexos em velocidade mais 
rápida, o que permite que você aceite novas oportunidades de maior 
valor com confiança. 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 Fiery JobMaster, 
para acelerar o preparo desde a configuração do trabalho até  
a produção em uma única interface visual. 

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. 
Você pode até criar arquivos personalizados que incluem cores  
de especialidades para causar ainda mais impacto visual.

Impressione com cores  
de especialidades
Adicione efeitos de impressão premium utilizando até duas 
cores de especialidades simultaneamente para criar metálicos 
brilhantes e várias outras expressões de cores intensas. 
Ferramentas integradas, como o Fiery ImageViewer e o Fiery 
Spot Pro, facilitam o trabalho com cores de especialidades.  
E o Fiery Smart Estimator integrado permite estimar o uso de 
cores de especialidades antes de imprimir uma única página.



Especificações do Fiery® PC11

*    Versão de avaliação gratuita disponível 
por 30 dias

**    Inclui licença de 5 anos
*** Atualizado com melhorias e lançamentos 

contínuos
**** Com a configuração adequada pelo 

cliente final ou provedor de serviços 

Dispositivos Fiery DrivenTM

• Revoria Press™ PC1120
• Compatível com todos os  

dispositivos de acabamento

Hardware e plataforma
• Dual Intel® Xeon® 12 núcleos
• 32 GB de RAM
• Unidade de inicialização SSD  

para SO e software Fiery
• 2 HDDs de 2 TB 
• Fiery NX Station GL
• USB 3.0: 4 portas traseiras,  

3 no painel Fiery QuickTouch™,  
2 no NX Station GL 

• Calibragem: sensor em linha ou 
espectrofotômetro EFI™ ES-3000

• Software de sistema Fiery FS400 Pro
• Microsoft Windows® 10 IoT  

Enterprise 2019 LTSC
• Fiery Installer Builder

Produtividade e fluxo  
de trabalho
• Fiery Command WorkStation®

• Fiery JobExpert™

• Fiery HyperRIP
• Fiery JobFlow™ Base
• Fiery Smart Estimator
• Fiery Impose-Compose
• Fiery Hot Folders/Impressoras 

virtuais
• Drivers Fiery para Linux,  

Windows e Mac®

• Fiery WebTools™

• Predefinições do servidor Fiery
• Fiery Go (Android™ e iOS)
• Catálogo de papéis do Fiery
• Coloca em spool, processa  

e imprime simultaneamente
• Criação de livretos
• Impressão de blocos
• Numeração das cópias
• Impressão rápida, Impressão  

agendada, Suspender se não  
corresponder, Reordenação  
de tarefas, Impressão de prova  
e Quick Doc Merge

• Definir ajuste de dispositivo de página
• Amostra de impressão
• Impressão de blocos
• Interceptação automática
• Acabamento misto de subconjuntos
• Impressão em ordem rigorosa
• Folha de separação, página de capa 

da tarefa e offset por folhas,  
cópias ou conjuntos

• Fiery Custom Crease
• EFI IQ: Dashboard, Insight, Notify, Go

Cor e imagem
• Perfis de cores do Fiery Edge™ 
• Recursos de cores  

de especialidades
 −Aceita todos os toners  
de especialidade do dispositivo
 −O Fiery Spot Pro permite  
a criação de cores especiais 
personalizadas incríveis
 −  Impressão de várias passagens 
de CMYK e/ou cores de 
especialidades para efeitos táteis 
e dimensionais
 − Inverter cor de especialidades
 − Impressão dupla de cor  
de especialidades

• Cores PANTONE® habilitadas
• Meio-tom orientado por objeto
• Controle de intenção  

de renderização RGB e CMYK
• Gradientes ultrassuaves Fiery  

(1200 x 1200 dpi, resolução  
de renderização de 10 bits)

• Aprimoramento de texto e gráficos: 
Fiery Dynamic HD Text and 
Graphics, crescimento reverso  
de texto e gráficos, aprimoramento 
de texto e gráficos coloridos, 
compensação de borda de fuga, 
aprimoramento de borda de 
caractere colorido, antialiasing  
de texto e gráficos em preto, 
nitidez de texto/gráficos

• Fiery Graphic Arts Pro Package**
 − Inclui o Fiery ImageViewer,  
Fiery Spot Pro, Fiery Preflight, 
Fiery Postflight e Fiery Control 
Bar Builder

• Sobreimpressão composta
• Suavização da imagem
• Aperfeiçoamento da imagem
• Fiery Image Enhance Visual Editor
• Fiery Color Profiler Suite

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 VDP e definição do nível 
do acabamento, Impressão do 
intervalo de registro VDP, Definição 
do comprimento do registro, VDP 
Resource Manager, Visualização 
em formato raster VDP, Imposição 
de VDP

Compatível com  
o Adobe Interpreter
• Adobe® PDF Print Engine® 5.3***
• CPSI versão 3020

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

Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 e 4; EPS; 
JPEG; TIFF

• Formatos de documentos do 
Microsoft Office: doc, docx, xls,  
xlsx, ppt, pptx, pub (via Hot Folders)

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

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) 

Software e hardware  
Fiery opcionais
• Licença do pacote de toner  

de especialidades duplo Fiery
• Fiery IPDS
• Fiery JobMaster™* −Disponível 

como uma licença de 5 anos
• Kit Adobe® Acrobat® Pro 2020
• EFI ColorGuard*
• Kits de segurança para unidade  

de disco Fiery
• Espectrofotômetro EFI ES-6000

Energia 
• Servidor de impressão

 −Comutação automática:  
100–240 Vca
 −50/60 Hz, 6 A (100 Vca),  
5 A (240 Vca)
 −Utilização máxima de energia: 
600 W
 −Utilização normal de energia: 
200 W

• NX Station GL
 −Comutação automática:  
100–240 Vca
 −50/60 Hz, 1,2 Ampères

Dimensões/peso
• Servidor de impressão

 −Altura: 20,75 pol. (527,05 mm)
 −Largura: 9,25 pol. (234,95 mm)
 −Profundidade: 22,5 pol.  
(463,55 mm)
 −Peso: 48 lbs (21,77 kg)

• NX Station GL (sem o servidor)
 −Altura: 60 pol. (1.525 mm)
 −Largura: 31,5 pol. (800 mm)
 −Profundidade: 34,9 pol.  
(866 mm)
 −Peso: 92,5 lbs (41,9 kg)
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As especificações do produto, aparência e outros detalhes neste folheto estão sujeitos a 
alterações sem aviso prévio para melhorias.
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