SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DIGITAL

Canon imagePASS-A2 y imagePASS-B2
para o Canon imageRUNNER ADVANCE C7260i, C7270i, C7280i, C9280 PRO y
C5235i/C5240i/C5250/C5250i/C5255/C5255i

Escolha uma solução versátil à medida
das necessidades da sua empresa
O Canon imagePASS-A2/B2 é ideal para grupos de trabalho de escritório com
intensa atividade e ambientes empresariais onde é necessária uma solução fácil
de utilizar e segura, com cores de alta qualidade e uma produtividade incrível.
Maximiza a produtividade
A nova plataforma Fiery System 10e processa tarefas
quase duas vezes mais rápido do que seus processadores
e aumenta a velocidade de impressão dos documentos
do Microsoft® Office e Adobe® fornecendo o caminho
mais eficiente para arquivos ricos de gráficos e imagens.
Obtenha cores exatas e consistentes
Você espera obter sempre cores exatas, independentemente da dificuldade da tarefa. Os sistemas Fiery o ajudam
a obter cores precisas com ferramentas integradas que
podem ser usadas por funcionários com qualquer nível
de habilidade.
• A tecnologia de gestão de cores do Fiery ColorWise®
proporciona a você cores e imagens de grande qualidade
prontas para usar.
• O Fiery Spot-On™ oferece um conjunto de ferramentas
completo e fácil de utilizar para conseguir a melhor correspondência com PANTONE® e cores personalizadas exatas.
Utilize uma solução para escritório prática e fácil de usar
O Fiery VUE oferece um “aplicativo de impressão visual”
que lhe permite produzir internamente materiais impressos
com aparência profissional e acabados de forma rápida,
fácil e econômica, tal como livretos. O aplicativo interativo
para desktop é fornecido com uma interface 3D fácil de
usar que o orienta visualmente durante o processo de
criação de documentos com ferramentas interativas de
layout e acabamento.

• Os administradores podem definir uma autenticação
geral, desativar portas e serviços de rede, definir uma
filtragem de IP e dar suporte a software antivírus.
• Oferece múltiplas maneiras de imprimir com segurança
durante atividades – permitindo aos usuários imprimir
a partir de dispositivos móveis, no escritório ou em um
local remoto.
Adapte o seu controlador à medida que as necessidades
da sua empresa crescem
Seu servidor vem com recursos opcionais para atender
ambientes de impressão profissionais:
• Fiery Productivity Package oferece uma série de artes
gráficas e características de otimização do fluxo de
trabalho, incluindo o Image Enhance Visual Editor,
uma ferramenta interativa para otimizar a aparência
de imagens e as correções de cor.
• Fiery Hot Folders e Virtual Printers automatizam o
processo de envio de tarefas, reduzindo os erros e
automatizando tarefas repetitivas através de uma
simples operação de arrastar e soltar.
• O Fiery SeeQuence Impose oferece recursos de imposição visual e preparação de documentos para assegurar
documentos acabados precisos e dentro do prazo.

Integra-se no seu ambiente corporativo
O Canon imagePASS-A2/B2 suporta uma vasta gama de
ambientes de rede corporativa com proteção de segurança
de rede e dados.
• Gerencie a segurança dos seus dados com eficácia
usando o Secure Erase, a autenticação de usuário e a
criptografia de informações críticas.
Canon imageRUNNER ADVANCE C5255
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Canon imagePASS-A2/B2
Hardware e plataforma

Produtividade e fluxo de trabalho

Fiery Mobile Printing Solutions

• Processador Intel® Pentium® E5300
de 2,6 GHz

• Spool-RIP-Print em simultâneo

• Direct Mobile Printing

• Fiery Hot Folders/Virtual Printers (opcional)

• PrintMe Cloud Printing

• 2 GB de RAM

• Booklet Maker

• HDD de 160 GB

• Comunicação personalizada com
Fiery FreeForm

• Fiery System 10e
• Sistema operacional Linux
• Servidor de mídia USB

• Fiery Drivers para usuários Windows
e Mac

Mecanismos Fiery-Driven®

Opções do Fiery

• Fiery WebTools

• Fiery Productivity Package:
– Editor visual de aperfeiçoamento
de imagem
– Fiery ImageViewer
– Hot Folders e impressoras virtuais
– Barra de controle
– Imprimir/Processar Próximo
– Impressão rápida
– Impressão programada
– Interceptação automática configurável
– PostFlight
– Simulação de papel
– Filtros de Artes Gráficas para
Hot Folders

• Backup e restauração

• Fiery Hot Folders/Virtual Printers

Idiomas de descrição das páginas

• Fiery SeeQuence Suite

• Adobe® PostScript® Nível 3

• Fiery SeeQuence Impose

• Suporte para fontes de dois bytes
(apenas fontes CID)

• Fiery SeeQuence Compose

• imagePASS-A2 – Canon imageRUNNER
ADVANCE C7260i, C7270i, C7280i,
C9280 PRO

A EFI cria tecnologias
digitais integradas para
negócios e empresas
em todo mundo que
ajudam a aumentar
seus lucros, produtividade, eficiência
e a satisfação dos
consumidores. Saiba
mais em www.efi.com.

• imagePASS-B2 – Canon imageRUNNER
ADVANCE C5235i, C5240i, C5250,
C5250i, C5255, C5255i

Utilitários Fiery
• Fiery Driver v4.3 para Windows
• Fiery Driver v4.4 para Mac
• Fiery Command WorkStation 5.3
™

• PCL6/PCL5 aprimorado

Rede/Conectividade

Tecnologia Fiery Color

• AppleTalk

• Fiery ColorWise®

• Apontar e imprimir

• Fiery Calibrator

• Suporte a Bonjour

• Sistema calibrado para PANTONE®

• SNMP

• Fiery Spot-On

• Porta 9100 (BiDi)

• Uniformização da imagem

• IPP

• TCP/IP

Segurança
• Proteção de dados
– Exclusão segura
– Suporte IP Sec
– Criptografia de informações críticas
(incluindo senhas)
• Proteção de rede
– Suporte 802.1x
– Filtragem de IP
– Bloqueio de porta (filtragem)
– Suporte SSL (IPP/LDAP/HTTP/
POP/ SMTP)
– Gerenciamento de certificados
– Certificação autoassinada
• Autenticação de usuário
• Impressão segura

Segurança/EMC
• CE Mark, CSA, TUV/GS, UL,
CB Scheme, RoHS
• EMC
– EN55022 Parte B (CE marcado)
– FCC Classe B
– VCCI II

Fonte de alimentação e consumo
• Fonte de alimentação de autocomutação
com Conexão de Fator de Força ativa

• FTP
• SMB
• Acesso a endereços de e-mail
e autenticação
• Protocolo NTP (Network Time Protocol)
• Suporte a IPv6

303 Velocity Way
Foster City, CA 94404
650-357-3500
www.efi.com
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