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Necessita de cor com qualidade de nível
mundial e utilitários de workflow que lhe
permitem assumir o comando? Necessita de
um fácil acesso a aplicações essenciais tais
como segurança, contabilização, impressão
móvel e muitas outras? O Servidor de
Impressão Xerox® EX-i 80 Powered by Fiery
para a Xerox® Versant® 80 Press é a escolha
acertada.
Mais ROI com Maior Produtividade
O Servidor de Impressão Xerox® EX-i 80 permite-lhe imprimir
documentos Microsoft® Office grandes e complexos, ficheiros
PowerPoint® e PDFs a cores com precisão e rapidamente.Melhora
a produção e a produtividade pois imprime uma página enquanto
processa as seguintes e armazena em memória as páginas
processadas antes de as imprimir.

Simplifique e otimize o seu workflow.
Automatize a submissão de trabalhos e elimine os workflows
repetitivos conseguindo uma impressão mais rápida e isenta de erros
com Fiery® Hot Folders e Impressoras Virtuais. Tire partido das
predefinições Fiery utilizadas com maior frequência para economizar
tempo ao enviar trabalhos. Com a tecnologia Fiery, mesmo os
utilizadores inexperientes podem realizar trabalhos complexos usando
as predefinições configuradas para a tarefa.

Acerte na cor.
Produza uma cor exata e consistente a partir de todas as aplicações,
plataformas e formatos com a tecnologia de gestão de cor Fiery
ColourWise®. Obtenha uma correspondência exata do logo e marca
da empresa e cores personalizadas com o Fiery Spot-On®. Fiery
Ultra Smooth Gradients combina a arquitetura de 10-bit com o

processamento especial, criando gradientes de vector espantosos e
suaves, que irão deliciar os seus clientes ao imprimir com o verdadeiro
aspeto desejado pelos designers.

Aumente o impacto com informações variáveis.
Personalize os seus trabalhos para audiências específicas com gráficos,
fotos e texto variável usando as capacidades grátis de impressão
variável do Fiery FreeForm™.

Crie materiais impressos profissionais rápida e
facilmente.
Produza materiais profissionais apenas com três cliques simples
usando o Fiery VUE, uma “aplicação visual de impressão” 3D grátis
que o orienta através de um workflow interativo e intuitivo – ideal para
aplicações tais como apresentações impressas, booklets, guias de
vendas e manuais de treino.

Um ambiente de produção seguro
Preocupado com a segurança? Nós também. Os seus administradores
irão apreciar o conjunto completo de utilitários do Xerox® EX-i 80 Print
Server que cobrem todos os aspetos da segurança dos documentos e
do equipamento.

Imprima diretamente com a capacidade grátis de
impressão Wi-Fi.
Direct Mobile Printing para dispositivos Apple® iOS®, possibilita
a impressão simples e fácil sem fios, sem custos adicionais. Os
utilizadores não necessitam de drivers de impressão nem de software
adicional para imprimir. EFI® PrintMe® for Fiery permite que todos os
utilizadores carreguem ou enviem documentos por email para o
PrintMe Cloud Service e os libertem para impressão usando o painel
de controlo da impressora.
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Fiery VUE fs EFI é uma “aplicação visual de impressão” que produz
materiais de impressão finalizados com aspeto profissional de forma
rápida e fácil e rentavelmente a partir do seu ambiente de trabalho.
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Hardware/Plataforma

Formatos de Ficheiro Suportados

Perfis de cor standard
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EFI Fiery FS150
Memória: 2 GB
Disco rígido: 500 GB
4 portas USB
Sistema Operativo do Servidor: Linux®
®

®

Especificações de impressão
• Resolução 1200 x 1200 dpi 10 bit rendering
• Fiery Ultra Smooth Gradients

Conectividade de rede
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TCP/IP, IPP
LPR/LPD
Porta 9100
Suporte IPP
1 GB Ethernet
Partilha de impressão SMB (sobre TCP/IP)
Impressão FTP
Impressão por e-mail
Apple® Bonjour®
SNMP v3
Conectividade TCP/IP Simples e Dupla
para Integração com a Xerox Extensible
Interface Platform® e outras aplicações

Adobe PostScript Level 1, 2, 3
EPS
PCL 6C (emulação)
Adobe Acrobat® XI
TIFF
Formatos nativos da Microsoft® (doc/x,
xls/x, pub/x, ppt/x) através das Fiery Hot
folders
®

®

Software Fiery
• Fiery Command WorkStation® 5
• Fiery WebTools™
• Fiery FreeForm™ para Impressão de Dados
Variáveis
• Fiery Spot-On™
• Auto Trapping
• Hot Folders/Impressoras virtuais
• Fiery Go

Calibragem
•
•
•
•

ColourCal (standard, a partir do vidro)
Espectrofotómetro ES-2000 (opcional)
Calibragem baseada no trabalho
Calibration Guard

Drivers de impressão

Gestão Documental

• Suporte Fiery Driver 4.6 (Bidireccional)
para:
–– Windows® 8 todas as versões
–– Windows 7 32 e 64-bit
–– Windows Server® 2012 todas as versões
–– Windows Server 2008 32 e 64 bit e
R2 64 bit
–– Windows Vista® 32 e 64 bit
–– Windows XP 32 e 64 bit
–– Windows Server 2003 32 e 64 bit
–– Macintosh® OS X® 10.6 ou superior

• Spool-RIP-Impressão em simultâneo
• Digitalização-RIP-Impressão em
simultâneo
• Fiery SmartRIP
• Impressão com face impressa para cima e
face impressa para baixo
• Modelos Fiery Scan e Scan-to-Job
• Criação de booklets com base no Fiery
Driver 4.6
• Booklet Maker 4.0
• Suporta Xerox® Standard Accounting

Certificação dos drivers
• Certificado WHQL

Impressão Wireless
• Impressão Móvel Direta
• EFI PrintMe® Cloud Printing

GRACoL® 2006-Coated 1
SWOP® 2006 Coated 3
SWOP 2006 Coated 5
DICISO-Coated (FOGRA 39L)
ISO-Uncoated (FOGRA 29L)
TOYO Offset-Coated 2.0
Japan Colour 2011 Type 3

Fontes
• 138 fontes Adobe
• 81 fontes PCL 6C (emulação)

Funções de segurança
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eliminação segura
Digitalizar para Caixa de Correio
SNMPv3
IP Sec
802.1x
SSL/TLS
Autenticação do Utilizador via LDAP
Filtragem IP/Bloqueio de Portas
Atualização de sistema
IPv6

Requisitos de alimentação
• A energia do servidor Fiery integrado não é
fornecida pelo equipamento.
• Necessita de energia:
110 V – 20 Amp/220 – 240 V – 10 Amp

Aprovações de Entidades Reguladoras
• Satisfaz ou excede os seguintes requisitos:
–– Segurança: CB Scheme, UL(TUV/CU
mark), CAN/CSA(TUV/CU mark), TUV/
GS mark
–– Emissões/Imunidade: FCC, ICES,
EN55022, C-TICK nark, EN55024,
EN61000-3-2, EN61000-3-3

Opções
• Fiery Colour Profiler Suite 4 incluindo
Espectrofotómetro ES-2000
• Fiery Impose
• Network Switch (HUB)
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