Cor incrível, precisa e consistente.
Imagens de alta qualidade.
Configurar
a mídia desejada

Os servidores Fiery fornecem tecnologia de imagem inovadora,
combinada com ferramentas especializadas de gerenciamento de
cores para fornecer imagens de alta qualidade com as cores precisas
e consistentes que os clientes pretendem.

“A nossa experiência com o servidor Fiery tem sido excelente!
A qualidade da cor logo após a instalação é a melhor – é mesmo
fácil de usar.”

FLUXO DE TRABALHO
AVANÇADO DE
GERENCIAMENTO
DE CORES DO FIERY

Selecione a mídia no
Paper Catalog para
definir as configurações
de calibragem correta
e o perfil de saída.

Traga o sistema de impressão
para um estado conhecido.
Forneça resultados
consistentes ao longo
do tempo.

LEWIS EIGEN, PRESIDENTE,
SOCIAL & HEALTH SERVICES, LTD.

Imprimir PDFs
perfeitos
Suporta e garante
conformidade total com
o padrão PDF/X-4 para
reproduzir elementos
de página transparentes,
sobreimpressões e vários
espaços de cor preservando
a intenção do designer.

Melhorar a qualidade
de imagem
Suavize imagens de baixa
resolução e transições de
gradação na linha de arte.
Preserve os detalhes finos
em textos e elementos
de vetor para melhorar
a qualidade das bordas.
Melhore imagens individuais
em uma tarefa, sem abrir
ou editar o arquivo no
aplicativo nativo.
Torne as imagens mais
nítidas e melhore as cores
para uma saída com
melhor apresentação.

GERENCIAMENTO
DE CORES FIERY
“A tecnologia Fiery nos ajuda a fornecer
a qualidade e a consistência de saída
de cores exigidas.”
DENNIS LOW, PRESIDENTE,
POINTONE GRAPHICS, INC.

TECNOLOGIA
DE IMAGEM

Interceptação automática
e sobreimpressão
Aplique automaticamente
a interceptação para evitar linhas
brancas ou efeitos halo.
Forneça cores precisas produzindo
os elementos de sobreimpressão
corretos a todo momento.

Garantir a saída
correta com
ferramentas de
pré-impressão
Verifique visualmente
e ajuste a saída de
rasterização final antes de
imprimir para economizar
tempo e reduzir desperdícios.
Fontes Preflight, cores exatas,
imagens de baixa resolução,
linhas finas abaixo do limite,
sobreimpressões e erros
PostScript .
®

Identifique potenciais
problemas de impressão como
cores de origens diferentes
e cores exatas em falta.

Calibrar para obter
consistência

Imprima barras de cores nos
intervalos especificados para
acompanhar a qualidade de
cores ao longo do tempo.

Perfil para
cores precisas
Crie um perfil ICC que
defina a gama do seu
sistema de impressão
para garantir a melhor
saída possível.
Faça corresponder
cores em várias
impressoras e em
diferentes papéis.
Crie um fluxo de
trabalho de cores
que corresponda
precisamente às
referências de cores
do mercado.

Verificar cores
facilmente
Meça a barra de cores para
comparar a precisão de
cores com as referências
do mercado.

Aplique a calibragem
a dados de rasterização
para que você não precise
de reprocessar a tarefa
depois da recalibragem.

Reproduzir cores
de marcas
Forneça a saída de cor exata
mais precisa com facilidade.
Edite cores exatas para
corresponder às preferências
do cliente.
Crie e partilhe bibliotecas
de cores exatas, incluindo
as mais recentes bibliotecas
PANTONE aprovadas.
®

EXCELÊNCIA DE CORES FIERY

