
CX Print Server,  
Powered by Creo® Colour Server  
Technology para a Xerox®  
DocuColor® 8080 Digital Press

Aumente a sua produtividade.
Aumente a produtividade da sua Xerox DocuColor 8080 Digital Press 
com o CX Print Server, Powered by Creo® Colour Server Technology. Faça 
mais trabalhos e aumente a eficiência dos operadores com o robusto, 
de qualidade comprovada – e, no entanto, acessível – Colour Server 
Technology Colour Server. O CX Print Server integra um RIP paralelo 
que permite processar dois trabalhos em simultâneo. A sua interface de 
utilizador avançada e intuitiva aumenta a produtividade do operador e 
acelera o workflow. Os seus utilitários de workflow e as suas funções de 
gestão de trabalhos permitem um reencaminhamento flexível com fichas 
de trabalho, pastas de atalho e impressoras virtuais pré-definidas para 
uma maior eficiência, menor número de erros e uma mínima intervenção 
do operador. Utilitários optimizados, tais como o software Photo Touch-
up e o Easy VDP Creator, dão-lhe acesso a novas oportunidades de 
negócio e tornam a impressão mais fácil e eficiente. O Easy VDP Creator 
é um motor de composição de páginas baseado na web, assente em 
modelos. O Easy VDP Creator foi desenvolvido para apoiar o workflow 
distribuído de trabalhos VDP – seja versões, seja trabalhos totalmente 
personalizados – num ambiente totalmente integrado.

Produção de cor líder no sector.
O famoso desempenho a cores do Colour Server Technology Colour 
Server destaca o melhor do DocuColor 8080 Digital Press. Os utilitários 
de gestão de cor incluem o Spot Colour Editor, o  GCR e um workflow ICC 
Profile personalizado para imagens CMYK e RGB. Uma emulação 4D-to-
4D Device Link proporciona uma correspondência de cor de qualidade 
superior e garante transformações de cor consistentes e precisas. 

A calibragem e a criação de perfis é mais fácil, e pode ainda ser 
automatizada, com o suporte ACQS (Automated Colour Quality Suite) 
do sistema para o Xerox® ACQS (Automated Colour Quality Suite) 
do espectrofotómetro inline e para o seu novo utilitário de perfis e 
Mapeamento Spot Colour.

Além disso, o CX Print Server permite tirar partido da tecnologia de 
tinta seca Xerox “Low Gloss”, permitindo obter uma consistência de cor 
de qualidade superior com finalização mate e qualidade de impressão 
idêntica ao offset.

Impressão de Dados Variáveis (VDP)  
mais rápida e eficiente.
A arquitectura exclusiva do CX Print Server foi concebida especificamente 
tendo em vista a máxima produtividade em impressão de dados 
variáveis (VDP). Até os trabalhos mais complexos e com maior 
intensidade de dados são processados rápida e eficientemente. Cada 
um dos elementos é rasterizado e colocado em cache uma vez para 
reutilização num trabalho ou em diferentes trabalhos. O servidor suporta 
ferramentas de autoria conhecidas e todos os formatos VDP líderes no 
sector, incluindo Variable Print Specification (VPS), Xerox VIPP®, PPML, 
PDF e Adobe® PostScript.

Conectividade flexível a sistemas de pré-impressão.
A conectividade aberta do CX Print Server e a conformidade com JDF 
facilitam a ligação plug-and-play a outros sistemas, incluindo workflows 
de impressão offset e sistemas MIS com maior automatização, custos 
reduzidos, menos erros e maior qualidade. Os Creo Colour Servers 
possuem uma conectividade premium a soluções de workflow líderes 
no sector, tais como o Prinergy® Workflow e a Agfa: Apogee, que 
proporciona uma integração perfeita entre todos os passos de produção, 
de modo a permitir prazos de entrega mais rápidos e mão-de-obra mais 
reduzida.
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CX Print Server, Powered by Creo® Colour Server Technology 
para a Xerox® DocuColor® 8080 Digital Press

Hardware/Plataforma
•	 Especif. do Processador: Dual Core, 2.0 GHz 

com 1333 MHz FSB
•	 Tipo de processador: 2 Processadores Intel® 

Xeon® 5130
•	 Placa Colour Server Technology Fusion XM-2
•	 Memória: 2 GB FBDIMM para sistema, 

Fusion 1 GB para imagem
•	 Disco rígido: 2 x 250 GB SATA para sistema e 

utilizador, 2 x 250 GB SATA2 para imagem
•	 Ethernet 10/100/1000
•	 Sistema Operativo: Microsoft Windows XP 

Professional (FES)
•	 Calibragem: Espectrofotómetro X-Rite i1
•	 DVD-RW

Creo Colour Technology
•	 Suporte para espectrofotómetro inline
•	 Utilitário de Perfis Automáticos
•	 Perfil ICC e workflow GCR
•	 Utilitário de calibragem automática
•	 Mapeamento de perfil de destino 

automático
•	 Produção Orientada para os Objectos
•	 Trapping Full Auto Frame (FAF)
•	 Texto optimizado, desenhos de linhas
•	 Vinhetas suaves
•	 Variações de cor spot
•	 Edição de cor spot independente do brilho, 

da gradação e do contraste
•	 Aplicação de perfis de destino às cores spot
•	 Conjuntos de cor
•	 Impressão de conjuntos de cor para provas
•	 Software Photo Touch-up

Produtividade e Workflow
•	 RIP Paralelo de Alta Velocidade
•	 Edição e imposição Pós-RIP
•	 PDF2Go: exportação de ficheiros para PDF
•	 Verificação de pré-impressão
•	 Suporte para documentos de suportes mistos
•	 Ficheiros Ready-to-print (RTP)
•	 Trabalho rápido
•	 Gestor de Sites Remoto
•	 Gallop (impressão enquanto rasteriza do 

mesmo trabalho)
•	 Impressão de separadores
•	 Área de trabalho e interface gráfica de 

utilizador baseadas em Windows standard e 
intuitivas

•	 Gestão de filas
•	 GUI multilingue
•	 Alertas no ecrã
•	 Colour Server Technology Print Driver para 

Windows® e Mac® OS

Impressão de Dados Variáveis
•	 Suporte para todos os formatos VDP líderes 

(VPS, Xerox VIPP®, PPML, PDF e Adobe® 
PostScript)

•	 Caching de elementos em vários trabalhos
•	 Composição imediata
•	 Easy VDP Creator (modelos VDP 

predefinidos)
•	 Excepções de página dinâmicas (Dispositivo 

de Configuração de Páginas)
•	 Separação em booklets para PostScript e PDF

Normas de Impressão Suportadas
•	 PDFL 9.0
•	 PDF/X-1a
•	 ICC v4

Software suportado
•	 Colour Server Technology
•	 Adobe Acrobat versão 9.0 standard
•	 Enfocus PitStop Acrobat plug-in versão Lite 

7.21
•	 PANTONE Goe

Ambientes de Rede/Protocolos
•	 Protocolos Suportados

 – NetBEUI
 – TCP/IP
 – IPX/SPX

•	 Serviços Suportados
 – AppleShare: Partilha de ficheiros
 – PAP: Partilha de ficheiros
 – NetBIOS: Impressão e partilha de ficheiros 

sobre TCP/IP/NetBEUI/IPX
 – TCP/IP: Impressão LPR/LPD
 – IPv6
 – Autenticação 802.1x
 – NFS: Partilha de ficheiros

•	 Conectividade Aberta
 – Suite de produtos Xerox FreeFlow®

 – Workflows baseados em JDF/JMF
 – Software de Fichas de Trabalhos Colour 

Server Technology
 – Sistema Prinergy Workflow
 – Agfa: Software Apogee

Ambientes de Cliente
•	 Cliente Microsoft Windows Vista
•	 Mac OS 10.5 e versões anteriores
•	 Cliente Novell

Dimensões/Peso
•	 Servidor de impressão

 – Altura:  55 cm
 – Largura:  18 cm
 – Profundidade:  44 cm
 – Peso:  18,5 kg

•	 Base
 – Altura:  70 cm
 – Largura:  105 cm
 – Profundidade:  72 cm
 – Peso:  25 kg

Potência
•	 Voltagem: 100 a 127 VCA / 127 / 200-240 V, 

50/60 Hz
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