
Fiery ® proServer para Cretaprint®

Gerenciamento de cores 
para decoração em cerâmica
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Resultados de cor precisos, 
custos de tinta reduzidos
O EFI™ Fiery® proServer para Cretaprint® é uma solução de gerenciamento de cores 

exclusiva para a decoração de produtos cerâmicos, capaz de proporcionar os resultados 

de cor mais precisos com os custos de tinta mais baixos, independentemente das 

condições de produção fi nal. O Fiery proServer proporciona vários benefícios exclusivos 

aos fabricantes de produtos cerâmicos, além de ser uma parte essencial da única 

solução completa de gerenciamento de cores, tintas e impressoras do mercado de 

impressão digital em cerâmica.

Reduza o tempo de desenvolvimento de novos designs, de dias 
para apenas algumas horas com prova precisa em papel 
e edição de separação na tela.

Impressora e design originais

Impressora alternativa e design original

Impressora alternativa e design convertido 
pelo Fiery

Converta designs de forma rápida e fácil para obter resultados 
precisos usando diferentes impressoras, conjuntos de tintas, 
esmaltes ou fornos.

Acelere a criação de projetos
O desenvolvimento convencional de produtos 
cerâmicos e a preparação de protótipos na impressora 
exigem um tempo considerável, materiais caros 
e recursos valiosos. A preparação de protótipos do 
Fiery proServer é rápida, acessível e realizada em papel 
leve, permitindo prever com precisão as decorações 
fi nais na cerâmica com um dispositivo de prova para 
jato de tinta que elimina as despesas administrativas 
da preparação de protótipos tradicional. As provas 
em papel das cerâmicas podem ser produzidas em 
qualquer local, economizando tempo e custos de envio 
para análise e aprovação do design. O Fiery proServer 
torna o design dos produtos de cerâmica uma tarefa 
fácil e econômica, reduzindo os ciclos de produção 
que levavam dias para apenas algumas horas. 

A arquitetura cliente/servidor do Fiery proServer signifi ca 
que um número ilimitado de operadores pode editar 
com precisão o design na tela a partir de qualquer local. 
A ferramenta de edição do Adobe® Photoshop® é acessada 
diretamente pela interface do cliente e, de acordo com 
suas habilidades ou preferências, as modifi cações podem 
ser feitas nos modos RGB ou de cores especiais.

A ferramenta exclusiva Fiery Image Editor da EFI permite 
editar precisamente as separações fi nais em multicanais, 
fazendo com que alterações na tela sejam feitas com 
facilidade e precisão até o momento da produção.

Converta designs para diferentes 
condições de impressão
A programação da impressora, os materiais e as 
condições de impressão podem sofrer alterações. 
O Fiery proServer ajuda a gerenciar os desafi os da 
produção de cerâmica, proporcionando resultados 
de cores mais precisos, independentemente das 
condições fi nais de impressão.

Diferenças no conjunto de tintas, na impressora, 
no esmalte ou no forno podem ser compensadas 
com ferramentas de conversão de design precisas 
e práticas que garantem a precisão dos resultados 
independentemente de onde a produção é realizada. 
A possibilidade de não fi car preso a um ambiente 
de produção resulta em tempos de processamento 
mais rápidos.

Reproduza fi elmente designs originais com as conversões 
do Fiery e economize dinheiro ao combiná-las com as tintas 
EFI Cretacolor.

Tintas 
EFI Cretacolor, 
design convertido 
pelo Fiery

Tintas originais, 
design original 

Tintas 
EFI Cretacolor, 
design original
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"O Fiery proServer reduziu bastante nossos ciclos de 
desenvolvimento de produtos, com resultados de cores muito 
superiores. Isso está nos ajudando a levar novos designs para 
o mercado em um período de tempo mais curto."

 SRA. XIAO
THE WONDERFUL GROUP

Melhore os resultados com funções de decoração especializadas

Produza separações de qualidade superior com a tecnologia 
Fiery ColorWise

Economize ainda mais dinheiro com o recurso de economia 
de tinta Smart Ink

Com o recurso de economia de tinta Smart Ink, você economiza 
até 10% nos custos de tinta além das vantagens proporcionadas 
pela tecnologia Fiery ColorWise.

Crie automaticamente camadas de efeitos especiais 
a partir de qualquer design para usar com tintas reativas, 
brilhantes ou opacas.

Camada 
de efeito

Original

ICC Fiery® ColorWise®

Original

7% de economia no custo de tinta com uma 
diferença de ΔE 2

10% de economia no custo de tinta com uma 
diferença de ΔE 4

Reproduza mais fi elmente os designs e economize até 30% 
em custos de tinta com as separações do Fiery® ColorWise® 
e as tintas EFI Cretacolor.

O recurso de economia de tinta Smart Ink do 
Fiery proServer reduz ainda mais os custos de tinta, 
calculando o custo real de cada tinta e determinando 
a combinação de tinta mais acessível para cada design. 
Os usuários podem confi gurar os preços reais das 
tintas, controlar o desvio de cor aceitável de cada 
trabalho e ainda ver um relatório sobre o volume de 
tinta real e as economias de custo antes de produzir 
a cerâmica. Combinadas, essas tecnologias podem 
gerar economias totais de até 40% e ainda encontrar 
o equilíbrio perfeito entre a cor e o custo para 
cada projeto.

A inovadora tecnologia de separação ColorWise da EFI foi 
projetada para a decoração digital de produtos cerâmicos. 
Algoritmos desenvolvidos especifi camente para o 
gerenciamento de cores com base em dados de espectro 
produzem resultados mais defi nidos e detalhados em 
relação aos métodos de gerenciamento de cores ICC. 

A tecnologia ColorWise também usa menos tinta em 
relação aos métodos ICC, proporcionando economias 
de custo de até 30% quando combinada com as tintas 
EFI Cretacolor. Tudo isso sem perder a precisão das cores.

O recurso Common Gamut usa o espaço de cor 
reproduzível disponibilizado em duas linhas de 
impressoras diferentes para alcançar a reprodução 
idêntica do mesmo design, por exemplo, ao combinar 
as peças cerâmicas de piso e de parede. 

O recurso patenteado Dynamic Gamut Expansion 
introduz de maneira inteligente a tinta branca onde for 
necessário, aumentando a variedade dinâmica de designs 
produzidos em esmaltes escuros. Os usuários podem 
confi gurar a utilização de tinta branca para se ajustar ao 
design, economizando a tinta branca mais cara e outras 
tintas sem deixar de produzir resultados superiores. 

As camadas de efeitos especiais também podem ser 
calculadas automaticamente a partir de arquivos de 
design, permitindo sua utilização com tintas reativas, 
brilhantes ou opacas. 
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint
logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, 
Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery 
Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, 
Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, 
Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and 
WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

EFI impulsiona o sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, têxteis,
revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade de impressoras,
tintas, front ends digitais e um fl uxo de trabalho abrangente e adequado a diferentes tipos de negócio,
que transformam e simplifi cam todo o processo de produção, aumentando a sua competitividade
e potencializando a produtividade. Visite www.efi .com ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter
mais informações.

Tintas genuínas EFI Cretacolor 
As tintas genuínas EFI Cretacolor são um componente 
essencial para decorar produtos cerâmicos com a mais 
alta qualidade, consistência e confi ança. As tintas 
genuínas EFI Cretacolor são formuladas para oferecer 
a mais alta qualidade e proporcionar o desempenho 
ideal em todas as impressoras jato de tinta digitais 
para produtos cerâmicos. Cada gota é especialmente 
projetada para oferecer o máximo em intensidade de 
cor, escala cromática, estabilidade de cor ao longo do 
tempo e uniformidade durante a linha de produção.

Na EFI, acreditamos que nossas tintas genuínas para 
cerâmica façam parte de uma solução integrada. 
A impressora, a tinta e o Fiery proServer trabalham 
juntos para oferecer resultados genuínos da EFI.

Fiery proServer para Cretaprint

O Fiery proServer para Cretaprint inclui Especifi cações do servidor

• Servidor Fiery de alto desempenho

• Opções incluídas de produto/impressão

 - Tecnologia ColorWise® 
 - Clientes ilimitados
 - Opção de perfi l de cores
 - Opção de verifi cação de cores
 - Opção de 1 impressora Cretaprint
 - Opção de 1 impressora M — XXL
 - Espectrofotômetro ES-2000 

• Inclui periféricos e acessórios

 - Mobiliário Fiery
 - Mouse sem fi o
 - Teclado sem fi o
 - Monitor plano de 27" 
 - Visualizador de desktop Just Normlicht colorMaster
 - 1 rolo de papel Cretaprint EFI brilhante para prova, de 30 m x 43,2 cm
 -  2 rolos de papel Cretaprint EFI semi-opaco para prova, de 
30 m x 43,2 cm

Nota: Você pode adquirir licenças de impressoras adicionais para trabalhar com 
outros dispositivos EFI Cretaprint ou dispositivos de prova.

• Sistema operacional
Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise for Embedded Pro x64

• CPU
1x Intel CORE I7-6700, 3,4GHz

• RAM
32 GB, 2 x 16 GB

• HDD
3 x DRIVE, HDD 1 TB SATA,7 200 RPM

• Dimensões do Fiery proServer e do mobiliário

 - Altura: 1,515 mm — 1,665 mm
 - Largura: 800 mm
 - Profundidade: 886 mm
 - Peso: 84.9 kg

• Fonte de Alimentação e consumo

Troca automática: 1100-240 VCA, 47-63 Hz para uso global
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A tinta genuína EFI Cretacolor foi especialmente projetada 
para proporcionar o máximo em intensidade de cor, 
escala cromática, estabilidade de cor ao longo do tempo 
e uniformidade durante a linha de produção.


