Fiery Spot Color Option
®

para Fiery proServer e Fiery XF

Fidelidade de cores
especiais
para
todo
Fiery Spot Color Option
tipo de impressão
®

para Fiery proServer e Fiery XF

A capacidade de reproduzir corretamente as cores de seus clientes em logotipos,
designs e gráficos afeta muito sua marca e sua imagem. Com o EFI Fiery Spot Color Option,
você consegue produzir as cores especiais adequadas sempre, de forma rápida e fácil.
™

Excelente combinação de cores exatas,
pronta para usar
O Fiery proServer e o Fiery XF têm bibliotecas de
cores integradas dos principais fornecedores de
sistemas de cores especiais, como PANTONE , HKS ,
Toyo e DIC . Isso significa que a correspondência de
cores especiais e da marca é automática e fácil, seja
qual for o substrato. As cores especiais padrão
e personalizadas também podem ser ajustadas
e salvas em bibliotecas para atender às necessidades
de todos os tipos de cliente.
®

®

®

®

®

As funcionalidades flexíveis de roteamento de cores
especiais garantem que qualquer cor especial possa
ser facilmente roteada para outra cor especial ou
tinta específica, como branco, brilhante ou metálico.
Como uma ferramenta criativa, ou usada como uma
ferramenta de correção de última hora, esse recurso
elimina a necessidade de fazer alterações de cores
especiais em aplicativos DTP.

Controle sofisticado quando necessário
Para satisfazer as exigências até mesmo dos requisitos
de impressão mais difíceis, essa opção também
oferece recursos avançados, como a caracterização
precisa de sólidos e tintas de cores especiais por
medição, definição de transparência e controle de
curvas de gradação. Além da capacidade de produzir
livros de amostras personalizados e de escolher uma
variação de cor especial por proximidade visual,
ele oferece tudo que é imprescindível para obter os
melhores resultados possíveis para cada tipo de cliente
e trabalho.

Definição e roteamento simples
de cores especiais
As tarefas multicanais são analisadas automaticamente
e seus canais são roteados corretamente, onde os nomes
dos canais nos perfis de referência correspondem aos
nomes dos canais em um trabalho.

As cores especiais integradas podem ser ajustadas por medição
ou visualmente, e características, como transparência,
podem ser deﬁnidas.

Características do Spot Color Option
Disposições gerais
•

Definição e roteamento de cores especiais

Bibliotecas de cores especiais integradas para PANTONE ,
PANTONE Plus, PANTONE Formula Guide V4, HKS ,
HKS 3000+, Toyo e DIC
®

®

®

®

®

•

Número ilimitado de cores especiais aceitos por trabalho

•

Medição de cor especial fora do aplicativo

•

Edição de cores especiais com base em CMYK para ajuste
fino visual

•

•

Função de alias (vincula a cor especial a outra cor
especial predefinida)

•

As cores de processo Ciano, Magenta, Amarelo, Preto podem
ser definidas ou substituídas por cores especiais (por exemplo,
vermelho quente substitui magenta)

•

Definição automática de cores de trabalhos multicanais

•

Roteamento flexível de cores especiais para cores especiais ou
tintas de impressora (por exemplo, branco, brilhante, metálico)

®

Definição de cores especiais personalizadas

Correspondência visual de cores especiais

Controle de qualidade

•

•

Verificação de cores especiais com tolerâncias definíveis

•

Otimização de cores especiais de acordo com a cor especial
ou trabalho

•

Recurso Variações para correspondência visual de acordo
com a impressão
Impressão de livro de amostras

Definição de cor especial

Dispositivos da EFI compatíveis

•

Sombras e tons completos, manuais e de acordo com
a medição

•

ES-1000

•

ES-2000

•

Definição em L*a*b* (medida e manualmente),
CMYK/CMYKOG/CMYKRGB (manualmente em %) e CMYK/
CMYKOG/CMYKRGB jato de tinta (tintas de impressora puras,
manualmente em %)

•

ES-3000

•

Definição de transparência de cor especial por cor especial
e por tabela de cores especiais

•

Definição da curva de gradação em porcentagem,
combinável com dados de caracterização medidos

EFI impulsiona o seu 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 fluxo de trabalho abrangente e adequado a
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam 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.

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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