
EX Print Server, 
Powered by Fiery® voor de 
Xerox® DocuColor® 8080 
digitale pers

Hoge kwaliteit kleuren bij afdrukken op hoge 
snelheid. De EX Print Server voor de DocuColor 
8080 – voor veeleisende afdrukomgevingen 
waarin geavanceerd kleurbeheer, hoge 
productiviteit en snelheid van essentieel belang 
zijn. 

Een krachtige oplossing voor veeleisend 
productie-afdrukken.
Concurreer op een effectievere manier en bereik de hoogste 

mate van effi ciency in productie-afdrukomgevingen. Produceer 

kleurendocumenten sneller, eenvoudiger en met grotere 

nauwkeurigheid met de laatste technologie van EFI. Er is geen 

afdrukopdracht die te complex is voor de EX Print Server, zelfs geen 

complexe opdrachten met variabele gegevens.

Superieure kleur.
In veeleisende productie-afdrukomgevingen is het produceren van 

exacte, nauwkeurige kleuren iedere keer weer van essentieel belang. 

Fiery maakt gebruik van de Xerox Automated Colour Quality Suite 

met de unieke inline fotospectraalmeter om voortdurend fabelachtige 

kleuren te produceren – afdruk na afdruk. Fiery wordt naadloos 

geïntegreerd met de Fiery Graphic Arts Package, waarin specialistische 

software is gebundeld voor het beheren van kleur, het beoordelen van 

proefafdrukken en het beheren van de kleurenworkfl ow. Met de Fiery 

Colour Profi ler Suite kunt u kleurprofi elen maken, visualiseren, testen 

en bewerken in een enkele profi eloplossing.

Automatiseren met naadloze integratie.
EFI- en Fiery-oplossingen worden door Fiery JDF-technologie 

gekoppeld om opdrachtgegevens sneller en effi ciënter door uw 

systeem te voeren. Door het ondersteunen van de Adobe® PDF Print 

Engine, bieden Fiery-servers ook een native end-to-end PDF-workfl ow, 

waardoor u de consistentie en fl exibiliteit van uw drukwerk kunt 

verbeteren vanaf de ontwerp- tot de afdrukfase. Met Fiery-servers 

en het Fiery Command Workstation wordt integratie van proces- en 

winstverbetering naar een hoger niveau getild, inclusief een naadloze 

verbinding met Xerox® FreeFlow® voor het automatiseren van 

workfl ows.

Eenvoudig te beheren intuïtieve workfl ows.
Fiery combineert de kracht van geavanceerd opdrachtbeheer 

met de bekroonde Command Workstation® 5-software. Hierdoor 

beschikt u over de krachtige functies van Fiery-printservers waarmee 

opdrachtbeheer wordt gecentraliseerd via een intuïtieve, fl exibele 

interface die compatibel is met Mac®- en Windows®-clients. Het 

resultaat is dat opdrachten sneller worden verwerkt, fouten door 

operators rigoreus worden verminderd en er minder afval wordt 

geproduceerd. De Fiery SeeQuence Suite biedt documentopmaak- 

en impositiefuncties waarmee de arbeidsintensieve taken van 

documentvoorbereiding vereenvoudigd en geautomatiseerd worden 

via een intuïtieve interface.
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Hardware/platform
• Processor: 8 Core 2,8 GHz

• Type processor: 2 x Intel® Xeon®-processors 

X5560

• Vaste schijf: 250 GB voor systeem, 2 x 500 GB 

RAID voor gegevens

• Geheugen: 4 GB DDR3 hoge snelheid

• Besturingssysteem: Windows XP® Professional 

(FES) 64-bits

• Software/leverancier: Fiery System 9, R2

• Poorten: 10 USB (4 intern)

• Kalibratie: EFI ES-1000 spectrofotometer

• Scherm: 22-inch breedbeeld LCD-scherm

• Uitrusting: onderbouw, beeldscherm, 

toetsenbord en muis

• Cd Dvd-RW

• Verwijderbare vaste schijf (optioneel)

Fiery Colour Technology
• Fiery ColorWise® ondersteunt RIP met 

ingebrepen kleurbeheer

• PANTONE-kalibratie voor optimale PANTONE-

kleurafstemming

• Steun- en CMYK-kleuren overdrukken met 

samengestelde kleur voor nauwkeurige 

weergave van de intentie van de ontwerper.

• Fiery-beeldverbetering zorgt voor automatische 

kleurcorrectie van niet-professionele foto's

• Kleurmodi voor professionele proefafdrukken en 

vereiste verbeterde productiekleuren

• Maximale afdrukdensiteit van de printer om het 

kleurengamma van de printer te optimaliseren 

voor levendigere en krachtigere kleuren

• Vloeiend maken van beelden omvat vloeiende 

schaduwen van 12-bits kleurgegevens

• Naast het beheren van de profi elen van 

ACQS, kunt u met Fiery Colour Profi ler Suite 

kleurprofi elen maken, visualiseren, testen en 

bewerken in een enkele profi eloplossing

• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, 

waarin specialistische software is gebundeld 

voor het beheren van kleur, het beoordelen 

van proefafdrukken en het beheren van de 

kleurenworkfl ow.

• ImageViewer voor het lokaal en op afstand 

bekijken van proefafdrukken op het scherm met 

intuïtieve kleurbewerkmogelijkheden

• Productiviteit en workfl ow
• Gelijktijdig spoolen, RIP en afdrukken 

zorgt voor de snelste afl evering naar het 

afdrukmechanisme

• Integratie met de Xerox® FreeFlow®-

workfl owsuite

• Ondersteuning van Adobe® PDF Print Engine 2 

maakt een native end-to-end PDF-workfl ow 

mogelijk

• Native Fiery JDF integreert creatieve -, 

productie- en managementinformatie-

oplossingen en maakt digitale productie 

zodoende sneller en effi ciënter.

• Fiery Command WorkStation 5 biedt intuïtief 

productie-workfl owbeheer vanaf lokale of 

externe Mac- en PC-clients

• Geavanceerd opdrachtbeheer omvat 

functies voor productie-afdrukken zoals 

spoedopdrachten, gepland afdrukken, 

uitstellen bij fout, opdracht opnieuw sorteren, 

geforceerd afdrukken en snel samenvoegen van 

documenten

• Fiery Hot Folders v3.0 voor PC en Mac biedt 

onder andere automatisch samenvoegen van 

JPG-bestanden en Microsoft® Offi ce-fi lters 

(PC) voor het maken van fotokaternen en 

overzichtsafdrukken.

• Virtuele printers zorgen voor geautomatiseerde 

opdrachtvoorbereiding

• Ondersteuning voor PDF-X-objecten per 

afzonderlijke opdracht om de opdrachtver-

werkingssnelheid te optimaliseren

• Fiery-driver voor Windows en Mac vereenvoudigt 

de opdrachtverzending

Documentvoorbereiding
• AVH-module zorgt voor foutloze impositie voor 

het maken van katernen vanaf de Fiery-driver

• Fiery SeeQuence Suite biedt visuele 

documentvoorbereiding en vereenvoudigt 

het arbeidsintensieve samenstellen van 

documenten door:

 – Fiery SeeQuence Impose (impositie)

 – Fiery SeeQuence Compose (compositie)

Variabele gegevens afdrukken
• Met afwerking op VDP-recordniveau kunt 

u opdrachten met variabele gegevens op 

recordniveau afwerken

• Fiery SeeQuence Impose biedt onbeperkte 

visuele impositiemogelijkheden, waaronder 

een rastervoorbeeld, proefafdrukken 

en controlestrip. Dit voorkomt tijd- en 

materiaalverspilling.

• Het defi niëren van recordlengte maakt het 

verwerken van PS- en PDF-bestanden als een 

VDP-opdracht met vaste recordlengte mogelijk

• De volgende indelingen worden ondersteund:

 – VIPP® 8 

 – PPML 2.2

 – Fiery FreeForm™

Ondersteunde 
bestandsindelingen
• Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3

• PDF/X-1a, 3 en 4

• EPS

• Adobe Acrobat® 9.1; Native PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

en 1.7

• CT/LW

• TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG

Netwerkomgevingen/protocollen
• TCP/IP, IPP AppleTalk®

• LPR/LPD

• Port 9100 

• IPP-ondersteuning

• Ondersteuning voor 10/100/1000 Ethernet

• SMB printer delen (via TCP/IP)

• FTP-afdrukken

• Afdrukken via e-mail

• EtherTalk® Phase II

• SNMP v3

• JMF (JDF job messaging format)

Clientomgevingen
• Windows Server 2008 32- en 64-bits en R2 

64-bits

• Windows Server 2003 32-bits

• Windows Server 2003 SP1 64-bits

• Windows Vista® 32- en 64-bits

• Windows 7

• Macintosh® OSX 10.4 of hoger

• Windows XP 32- en 64-bits

Beveiligingsfuncties
• IP-fi ltering voor IPv4/IPv6 geeft u de keuze 

om verbindingen van een specifi ek IP-adres te 

accepteren of te weigeren

• Beveiligingsfunctie Beveiligd wissen overschrijft 

het bestand drie keer bij het verwijderen van een 

opdracht

• Back-up en herstellen

• Het Fiery Clone Tool maakt herstel van de Fiery 

tot productiestatus in enkele minuten mogelijk

• Windows XP Pro FES zorgt voor een beter 

beveiligde werking

• Verwijderbare vaste schijf (optioneel)

• Gebruikersverifi catie via LDAP

• IP Sec-ondersteuning biedt ondersteuning 

voor IP-protocollen door versleuteling en een 

verifi catiemechanisme

• SSL/TLS-ondersteuning

• Certifi caatbeheer

• Versleuteling van essentiële gegevens

• IPv6-ondersteuning

Afmetingen/gewicht
• Print Server

 – Hoogte: 58 cm

 – Breedte: 22 cm

 – Diepte: 59 cm

 – Gewicht: 30,3 kg

• Onderbouw

 – Hoogte: 154 cm

 – Breedte: 81,5 cm

 – Diepte: 101 cm

 – Gewicht: 28,1 kg

Voeding
• Automatische omschakeling 100-240 V, 

60/50 Hz wereldwijd

• Processor 100-240 V, 60/50 Hz, 5 A

• Monitor 100-240 V, 60/50 Hz, 0,65 A bij 100 V, 

0,3 A bij 240 V

• Totaal Watt-verbruik: 203,9 W (maximaal)

• BTU/uur: 696

www.xerox.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f0072006700ff00ff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Downloadable Print PDF setting - no trim or bleed)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


