SOLUÇÕES DE PRODUÇÃO FIERY

Servidores imagePRESS K100/K200

para Impressoras digitais Canon imagePRESS 1135+/1125+/1110+ em preto-e-branco

Otimize a produtividade e os tempos
de produção com a automação
de fluxo de trabalho
Fornece automação e tempos de configuração mais curtos
Os servidores imagePRESS K100/K200 oferecem
ferramentas de gerenciamento de tarefas avançadas que
fornecem aos operadores o controle necessário para
tarefas programadas para reduzir os gargalos e minimizar
o tempo de indisponibilidade.
• Uma interface intuitiva da Fiery® Command WorkStation®
torna mais fácil monitorar, controlar e solucionar problemas de produção de vários desktops ou localmente nos
servidores imagePRESS K100/K200.
• Fiery Hot Folders e Impressoras Virtuais Fiery agilizam
o processo de envio de tarefas para reduzir o tempo
de configuração das tarefas, automatizar tarefas manuais
e reduzir fluxos de trabalho repetitivos.
Obter uma qualidade de imagem excelente
• Os servidores Fiery correspondem a sua resolução
do mecanismo de impressão e oferecem recursos
adicionais para fornecer qualidade de impressão superior.
• A Uniformização da imagem fornece melhores
combinações entre as cores ao imprimir objetos
de sombra uniforme, como gradações.
• A Filtragem personalizada de preto fornece mais controle
sobre a saída de meios tons para simular outra saída de
impressão, como jornal. Ela também minimiza os efeitos
de banda que podem ser vistos em elementos de tarefas.
• O Fiery ImageViewer para Preto e Branco* é um
plug-in que permite aos operadores pré-visualizarem
dados de impressão com resolução total, para que eles
possam ver qual será a aparência exata da tarefa antes
de imprimi-la – economizando em tempo e reduzindo
desperdício e erros de impressão. Ele também oferece
controles para ajustar a curva de tonalidades de preto
e permite que eles copiem a mesma curva de tonalidades para outras tarefas ou mecanismos. Desse modo,
tarefas de longa duração podem ser divididas entre
diversos mecanismos com um resultado consistente.

Automatiza com integração direta
Os servidores imagePRESS K100/K200 se integram ao seu
ambiente existente, software de terceiros e outras soluções
EFI™ para ajudar a simplificar os processos de impressão.
• O EFI Digital StoreFront®, uma solução de Web para
impressão intimamente integrada aos servidores Fiery
por meio do padrão da indústria e tecnologia JDF
certificada. As ordens de impressão fluem diretamente
do ambiente de trabalho do cliente para as impressoras
Fiery Driven™ apropriadas no centro de impressão
sem praticamente nenhuma preparação de tarefas
ou intervenção do operador. O processo fácil de
configuração assegura que os parâmetros de tarefas,
como mídia, layout e informações de acabamento,
mapeiem automaticamente as impressoras com Fiery
para produção precisa e imediata.
• O Catálogo de Papel permite o armazenamento dos
atributos da mídia no local de produção para facilitar a
seleção rápida de mídia no envio de tarefas. Ele elimina
as etapas manuais e desperdícios decorrentes de uso
incorreto do papel.
• Suportar o Adobe® PDF Print Engine 2 para fluxo de
trabalho de PDF nativo completo que ajuda a aprimorar
a consistência e a flexibilidade do design até a impressão.
Tarefas concluídas com simplicidade e rapidez
• O Fiery Impose** e Fiery Compose** simplificam
e dinamizam as tarefas de composição e imposição
de documentos trabalhosos com a interface WYSIWYG
que oferece prévias de tarefas visuais instantâneas.
• Os servidores imagePRESS K100/K200 permitem que
você personalize comunicações com o Fiery FreeForm™
e fornecem suporte aos formatos de impressão de dados
variáveis (VDP), como PPML, PDF/VT-1 e VPS. A tecnologia
VDP da EFI acelera a fusão de objetos variáveis e globais
e o processamento de múltiplas imagens.

*Padrão para o servidor imagePRESS K200. Não está disponível para o servidor imagePRESS K100.
**Padrão para o servidor imagePRESS K200. Opção para o servidor imagePRESS K100.

SOLUÇÕES DE PRODUÇÃO FIERY

Servidores imagePRESS K100/K200
Mecanismos Fiery Driven

Produtividade e Fluxo de Trabalho

Rede/Conectividade

• Impressoras digitais em preto-e-branco
imagePRESS 1135+/1125+/1110+

• Coloca em spool, processa e imprime
simultaneamente

• TCP/IP

• Suporte ao Adobe® PDF Print Engine 2

• Apontar e imprimir

• Suporte a Fiery JDF

• Suporte a Bonjour

– Processador Intel® Pentium® E5300

• Hot Folders/Impressoras Virtuais Fiery

• SNMP

– Processador de 2,6 GHz

• Booklet Maker

• Porta 9100 BiDi

– 2 GB de RAM

• Impressão em pilhas

• IPP

– HDD de 250 GB

• Suporte a dispositivo de ajuste de página

• Impressão em FTP

– DVD-RW

• Impressão Sequencial

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

Segurança

• Compartilhamento de impressão SMB
(sobre TCP/IP)

• Filtragem de IP

• Impressão via e-mail

– Software Fiery System 10

• Exclusão Segura

• Protocolo NTP (Network Time Protocol)

Hardware e Plataforma
• Servidor imagePRESS K100

Para mais
informações,
entre em contato
com o fornecedor
local de servidores
Fiery ou visite
www.eﬁ.com/ﬁery
O portfólio de
soluções integradas
da EFI aumenta
a produtividade
e melhora os
seus lucros.
Saiba mais em
www.eﬁ.com.

• AppleTalk®

• Backup e restauração

• Suporte a IPv6

– Processador Intel® Core™ i5-660

• Ferramenta de clonagem do Fiery

– Processador de 3,33 GHz

Soluções Fiery em impressão móvel

• Criptografia de informações críticas

• Impressão móvel direta

• Servidor imagePRESS K200

– 2 GB de RAM
– HDD de 500 GB
– DVD-RW
– Windows 7 Professional para
sistemas incorporados de 32/64 bits
– Software Fiery System 10

Utilitários Fiery

Impressão de Dados Variáveis

• Impressão em PrintMe® Cloud

• Fiery FreeForm v1 aperfeiçoado e v2.1

Opções do Fiery

• PPML v2.2, PDF/VT-1

• Fiery Impose**

• Certificação PODi

• Fiery Compose**

• Compatível com Creo VPS

• Fiery Image Viewer para Preto e Branco*

• PostScript® e PDF otimizados

• Fiery Integrated WorkStation
• Unidade de Disco Rígido Removível

• Fiery Driver 4.4 Windows, 4.4 Mac

Formatos de arquivos compatíveis

• Fiery Command WorkStation 5.4

• Adobe Postscript nível 1, 2, 3

Energia

• Fiery WebTools™

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

• Comutação automática: 100 - 240 V,
60/50 Hz para uso global

Fiery Image Quality

• PDF/X-1a, 3 e 4

• Fiery Image Smoothing

• Encapsulated PostScript (EPS)

• Fiery Image Quality

• Formatos de documento do Microsoft
Office: doc, xls, ppt, pub
(via Hot Folders)

• Image Enhance (durante ripagem)
• Filtragem personalizada de preto
• Fiery Image Viewer para Preto e Branco*

®

®

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

Dimensões
• Servidor imagePRESS K100
– 18,23 pol. (H), 5,51 pol. (W), 13,54 pol. (D)
• Servidor imagePRESS K200
– 19,23 pol. (H), 8,36 pol. (W), 19 pol. (D)

Impressora digital em preto-e-branco imagePRESS 1135+
mostrada com acessórios opcionais

*Padrão para o servidor imagePRESS K200. Não está disponível para o servidor imagePRESS K100.
**Padrão para o servidor imagePRESS K200. Opção para o servidor imagePRESS K100.
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