Fiery® proServer Premium
Front-end digital

Máxima produtividade, design de ponta
O Fiery®proServer Premium é um front-end digital completo que controla
impressoras da EFI™, oferecendo ferramentas de produção, gerenciamento de
cores, ﬂuxo de trabalho e as tecnologias de aceleração FAST RIP e FAST DRIVE da
EFI. Seu design inovador e robusto é o mais avançado à disposição para impressão
de grandes formatos.
A tecnologia dos servidores EFI Fiery e a estação de trabalho
oferecem um espaço mais produtivo e confortável para todos
os usuários.

Operação ergonômica
O servidor Fiery e a estação de trabalho com altura ajustável se
adaptam à altura do operador para reduzir a fadiga e aumentar
a produtividade. A tela se ajusta verticalmente e se inclina para
proporcionar um melhor ângulo de visualização.

Área de trabalho com alta eficiência
Um sensor de proximidade alterna do modo de proteção de
tela do Fiery para o aplicativo ativo quando identifica alguém
se aproximando. Assim, os operadores podem retomar
o trabalho imediatamente.
O design compacto reduz o espaço ocupado em 20% e ainda
proporciona uma ampla área de trabalho com uma bandeja
superior para armazenar os itens usados com frequência. As cinco
portas USB são fáceis de acessar. O mouse e o teclado sem fio
ocupam menos espaço e tornam a área de trabalho mais flexível.

Com altura
ajustável em até
seis polegadas,
a mesa se
adapta a 95%
da população.

Instalação e manutenção rápidas e fáceis
O computador do servidor desliza em uma prateleira para
facilitar a instalação e o acesso para a manutenção. Os cabos
são armazenados perfeitamente dentro do gabinete para
mantê-los protegidos e fora do caminho.
Saiba mais sobre os recursos e toda a capacidade de produção
do Fiery proServer em fiery.efi.com/proServer.

Assista ao vídeo:
ﬁery.eﬁ.com/proServerPremiumvideo

Especificações e opções do
Fiery proServer Premium

Especificações da
Fiery Workstation

• Sistema operacional

• Tela

– Microsoft® Windows®10 IoT Enterprise
LTSC 2019

• RAM– 64 GB
• Discos rígidos – 2 SSD de 960 GB – 1 SSD
de 240/256 GB

• CPU

–CPU Intel Core i7 8700, 6 núcleos,
12 threads, 3,20 GHz

• GPU

– GPU NVIDIA GeForce RTX, RAM de 12 GB

– Um adaptador USB sem fio opera tanto
o teclado quanto o mouse
– O teclado sem fio precisa de uma pilha
AAA (incluída)
– O mouse sem fio precisa de uma pilha
AA (incluída)

• 2 portas USB 3.0
• Certificações de segurança

• 5 portas USB 3.0, 2 portas USB 2.0

(2 adicionais na estação de trabalho do Fiery)

• Software do servidor Fiery XF para
Windows® com:
– Compatibilidade com cores especiais
– FAST RIP
– Drivers de impressora FAST DRIVE
– Color Profiler Option
– Color Verifier Option
– Cut Marks Option
– Instrumento de medida EFI
– Printer Option EFI
– Instalações ilimitadas da Fiery Command
WorkStation® para macOS® ou Windows®
(até 10 conexões simultâneas)

• Garantia de 1 ano para o hardware

Fiery proServer e o software Fiery XF

686 mm

• Teclado e mouse sem fio

• Placa de rede de porta dupla de 10 GB

• Peso sem a embalagem: 21.77 kg

MONITOR DE
27 POL.

• Sensor de proximidade

• Peso sem o servidor e a embalagem: 68,3 kg

Fiery QuickTouch™

VISUALIZAÇÃO FRONTAL

– 68,8 cm, resolução de 1920 x 1080

• 2 portas de rede de 1 GB
• Tela sensível ao toque – software

Dimensões do Fiery
proServer Premium

PORTA
PERIFÉRICA
1.515 mm
a
1.665 mm

900 mm
a
1.049 mm

– A estabilidade mecânica foi testada junto
com o servidor Fiery
– Marcação de segurança CE, conforme
descrito no relatório de esquema CB

• Cabo de alimentação
– O cabo de alimentação internacional
vem com o servidor Fiery: 1,83 m
de comprimento

VISUALIZAÇÃO SUPERIOR

SUPORTE
ES-2000

BANDEJA DE
ACESSÓRIOS

886 mm

457 mm

• Quatro rodízios totais; os dois da frente
podem ser travados

• Régua de energia com padrão internacional

800 mm

– Uma tomada C13 e quatro tomadas C14,
cada uma de 10 A, 250 Volts
– Alimentação: 100–240 Vca, 50/60 Hz
– Certificação: cTUVus (Canadá e EUA),
CCC (China), PSE (Japão), KC (Coreia),
BSMI (Taiwan), CE Mark (Europa)

* Placa de rede adicional disponível com
determinadas impressoras EFI.
Verifique a configuração da impressora.

Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens,
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade
Corporate
de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a
diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de produção,
Printers
aumentando&aInk
sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.

Print Technology

Service & Support

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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