
O que há de novo?
Fiery Color Profiler Suite 5.5
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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



Conteúdo
• Novos recursos:

– Suporte para macOS 13 
– Criação de perfil de subconjunto
– Modos de medição selecionáveis
– Usabilidade aprimorada do EFI ES-3000
– Otimização integrada ao perfil de mídia
– Suporte para o TECHKON SpectroDens

• Informações técnicas
• Recursos



Suporte para macOS 13 
• Suporte para macOS atualizado:

– Suporte para Ventura (macOS 13)
– Suporte nativo para processadores 

Apple M1 e M2 para obter o melhor 
desempenho
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Criação de perfil de subconjunto
• O perfil do modo de cor CMYK+X e a criação de 

calibragem criam automaticamente perfis e calibragens 
CMYK ao mesmo tempo 

• Reduz consideravelmente os esforços de criação de 
perfil porque não é preciso fazer impressões e 
medições adicionais para o “conjunto” somente CMYK

• Os mesmos dados de medição CMYK+X são usados 
para criar um perfil CMYK de alta qualidade



Modos de medição selecionáveis
• Alternância instantânea entre os modos 

de medição de faixa e patch para cunhas 
e gráficos

• Atende melhor a impressão “difícil de 
medir” (como deformidade, ondulação, 
falta de bicos e efeitos de excesso 
de pulverização) ao usar dispositivos 
portáteis



Experiência do usuário aprimorada 
do EFI ES-3000

• Melhorias para facilitar a medição 
e aumentar a confiabilidade:

– Maior tamanho da margem superior para facilitar 
a colocação do instrumento

– Bips sonoros para leituras boas e ruins para melhor 
comunicação com o usuário

– Tamanho de fonte reduzido nos números de linha 
para facilitar a colocação do instrumento no ponto 
branco da mídia

• Assista ao Vídeo expresso para saber mais

https://fiery.efi.com/learning/es3000/cps55


Otimização integrada ao perfil de mídia

• A Otimização de perfil de mídia salva uma 
otimização (para um perfil de referência 
específico) “dentro” de um perfil de mídia

– Esta opção agora é o método de otimização 
padrão

• Oferece uma alternativa mais rápida para 
otimização de vinculação de dispositivo, 
fornecendo resultados iguais ou de qualidade 
superior



Compatibilidade com o TECHKON 
SpectroDens
• Suporte para:

– Calibragem
– Criação perfil
– Otimização
– Verificação



Informações técnicas



Compatibilidade com 
o sistema operacional
• Windows 10 (apenas 64 bits) e 11
• Windows Server 2022
• macOS 10.14, 10.15, 11, 12 e 13



Requisitos do sistema 
• Memória:

– 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
• Por que atualizar?
• Cursos de eLearning atualizados e novo vídeo expresso: 

– Color-341b: Fiery Cutsheet Color Calibration
– Color-351b: Advanced Fiery Cutsheet Color Profiling
– ES-3000 Express video

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

https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/products/color-profiler-suite-why-upgrade/
https://fiery.efi.com/learning/es3000/cps55
https://www.efi.com/library/efi/documents/322/efi_fiery_cps_ds_en_us.pdf
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/overview/


Agradecemos a sua atenção!


