
SOLUÇÕES DE PRODUÇÃO FIERY

ColorPASS GX-400
Aumente os lucros, a produtividade e a 
satisfação dos clientes

Aumenta seus lucros aumentando a produtividade

A arquitetura ColorPASS GX-400 poderosa ajuda  
você a cumprir prazos apertados, mesmo para tarefas 
complexas. Ele reduz gargalos de RIP, para que a saída 
chegue à impressora com maior rapidez e economize  
seu precioso tempo. 

Produz cores precisas e consistentes

Seus  clientes esperam obter sempre cores exatas, 
independentemente da dificuldade da tarefa.  
O ColorPASS GX-400 ajuda você a atingir a cor exata  
com ferramentas integradas que podem ser usadas  
por funcionários em todos os níveis de habilidade. 

•	 A tecnologia de gestão de cores do Fiery ColorWise®  
fornece um excelente controle de cores e capacidade  
de extensão prontos para uso. 

•	 O novo Editor Visual de Aperfeiçoamento de Imagem 
permite aos clientes fazer correções imediatas em 
imagens específicas sem a necessidade de voltar aos 
arquivos originais do projeto.

Integra suas soluções e opera em diversas plataformas

O ColorPASS GX-400 integra-se totalmente com o 
ambiente existente, software de terceiros e outras 
soluções EFITM para:

•	 Conectar seus fluxos de trabalho digitais, de offset e de 
gerenciamento de negócios para lhe poupar o tempo e o 
trabalho de corrigir problemas técnicos.

•	 Suporte a clientes Windows® e Macintosh através da 
Fiery Command WorkStation®.

•	 Suporte ao Adobe® PDF Print Engine v2 para fluxo 
de trabalho de PDF nativo completo — melhorando a 
consistência e a flexibilidade do design até a impressão.

Oferece controle máximo do gerenciamento de tarefas

O ColorPASS GX-400 é fornecido com ferramentas 
poderosas de gerenciamento e flexibilidade para redefinir 
prioridades quando for necessário fazer mudanças de 
última hora nas tarefas com interrupção e indisponibilidade 
mínimas. Essas ferramentas, junto com o gerenciamento 
avançado de filas do servidor, aumentam a produtividade  
e a lucratividade.

Uma interface de usuário visual e interativa na  
Fiery Command WorkStation torna mais fácil para os 
administradores para monitorar, controlar e solucionar 
problemas de produção de vários desktops ou localmente 
no servidor Fiery. Recursos como Hot Folder e Virtual 
Printers automatizam tarefas repetitivas para reduzir 
desperdícios e erros. Ferramentas prontas e imposição 
baseada em drivers aceleram os processo de composição 
e imposição.

Como os serviços de marketing personalizados estão  
em alta, o controlador ColorPASS GX-400 vem com o  
mais variável e escalável fluxo de trabalho de impressão 
de dados variáveis da indústria. As ferramentas otimizadas 
trabalham com todas as linguagens do setor, incluindo 
a PPML, PDF/VT-1 e outras linguagens herdadas. Os 
aplicativos VDP da EFI aceleram a mesclagem de objetos 
variáveis e globais e o processamento de inúmeras 
imagens, possibilitando que os mecanismos de impressão 
operem em suas velocidades máximas.

Seu negócio de impressão enfrenta muitos desafios, com elevados volumes de 
trabalho, prazos apertados, funcionários com diferentes níveis de habilidade e 
clientes que demandam cores perfeitas. O servidor Fiery® ColorPASS GX-400 de 
elevado desempenho é um processador de imagem raster (RIP) fácil de usar que 
permite a você realizar tarefas de apresentação profissional que conquistam novos 
negócios e fazem com que você seja notado.
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SOLUÇÕES DE PRODUÇÃO FIERY

O portfólio de 
soluções integradas 

da EFI aumenta a 
produtividade e 

também os seus lucros. 
Para saber mais, 

visitewww.efi.com.

Para mais informações, 
entre em contato  

com o fornecedor  
local de servidores  

Fiery ou visite  
www.efi.com/fiery

303 Velocity Way 
Foster City, CA 94404 

650-357-3500

www.efi.com

ColorPASS GX-400

Mecanismos com Fiery® 
•	 Canon imageRUNNER ADVANCE C5250, C5255,  

C7260i, C7270i, C7280i, C9280 PRO

Plataforma e hardware
•	 Intel Core 2 Duo E8400 

•	 Processador de 3,33 GHz 

•	 2 GB de RAM (upgrade para 4 GB de RAM opcionais) 

•	 500 GB HDD 

•	 Unidade de CD/DVD-RW interna 

•	 USB 2.0, 6 portas traseiras, 1 frontal, 2 internas 

•	 Windows 7 Professional para sistemas incorporados de 32/64 bits

•	 Software Fiery System 10

Utilitários Fiery
•	 Fiery Driver 4.3 Windows, 4.4 Mac

•	 Fiery Command WorkStation 5.3 

•	 Fiery WebTools™ 

•	 Fiery Hot Folders

Fiery ColorTechnology
•	 Fiery Spot-On 

•	 Sistema calibrado para PANTONE®  

•	 Fiery Image Enhance Visual Editor 

•	 Uniformização da imagem 

•	 Fiery Graphic Arts Package

Produtividade e fluxo de trabalho
•	 Spool-RIP-Print Simultaneously 

•	 Suporte ao Adobe® PDF Print Engine 2 

•	 Suporte ao Fiery JDF 

•	 Fiery Hot Folders/Virtual Printers 

•	 Booklet Maker

Segurança
•	 Filtragem de IP para IPv4/IPv6 

•	 Secure Erase 

•	 Backup e restauração 

•	 FieryCloneTool

•	 Criptografia de informações críticas

Impressão de Dados Variáveis 
•	 Fiery FreeForm v1 aperfeiçoado e v2.1

•	 PDF/VT-1, PPML v2.2 

•	 Certificado PODi 

•	 Compatível com Creo VPS 

•	 PostScript® e PDF otimizados

Formatos de arquivos compatíveis
•	 Adobe® Postscript® Nível 1, 2, 3

•	 Adobe PDF 1.5, 1.6 e 1.7 (Acrobat® 6, 7, 8 e 9)

•	 PDF/X-1a, 3 e 4

•	 Encapsulated PostScript (EPS)

•	 Formatos de documentos MS Office:  
doc, xls, ppt, pub (via Hot Folders)

•	 Suporte a formatos de arquivo opcionais JPEG,  
DCS 2.0, CT/LW, 1-bit TIFF, TIFF, TIFF/IT, PDF2Go

Rede/conectividade
•	 EtherTalk II 

•	 TCP/IP 

•	 Novell IPX iPrint 

•	 Suporte a LDAP 

•	 Exchange, Novell, Domino 

•	 LDAPv3/RFC2251 

•	 Acesso e autenticação de endereços de email 

•	 SSL/TLS 

•	 Padrão X509 

•	 Suporte a IP Sec 

•	 Suporte a IPv6

Opções do Fiery 
•	 Fiery SeeQuence Suite  

- Fiery SeeQuence Impose 
- Fiery SeeQuence Compose 

•	 Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition 

•	 Unidade de disco rígido removível

•	 Suporte, visor de 22 pol., teclado,  
mouse para Workstation Fiery Integrada

•	 Opção de Upgrade 2 GB RAM

Fonte de alimentação e consumo
•	 Auto-comutação 90–135/180– 265 V CA, 47–63Hz 

•	 6A a 115V CA; 3A a 230 V CA

Dimensões
•	 488 mm (A) x 212 mm (L) x 482 mm (P)


