
EX Print Server, 
Powered by Fiery® para a 
Xerox® DocuColor® 8080 
Digital Press

A qualidade de cor que pretende à velocidade 
de que necessita. EX Print Server para o 
DocuColor 8080 – para ambientes de 
impressão extremos, onde a gestão avançada 
de cores, a elevada produtividade e a 
velocidade são essenciais. 

Uma solução potente para impressão de 
produção em condições extremas.
Entre na competição mais efi cazmente e obtenha os mais elevados 

níveis de efi ciência em ambientes de impressão de produção. 

Produza documentos a cores mais rápida, fácil e precisamente com 

a mais recente tecnologia da EFI. Nenhum trabalho de impressão é 

demasiado complexo para o EX Print Server, nem mesmo trabalhos 

complexos de Impressão de Dados Variáveis (VDP).

Cor superior.
Em ambientes de impressão de produção exigentes, obter sempre 

uma cor exacta e precisa é essencial. O Fiery optimiza o Xerox 

Automated Colour Quality Suite com o seu espectrofotómetro inline 

para oferecer uma cor fantástica, consistentemente – impressão 

após impressão. O Fiery integra-se na perfeição com o Fiery Graphic 

Arts Package, que agrupa utilitários especializados de gestão de cor, 

tiragem de provas e controlo do workfl ow a cores. O Fiery Colour 

Profi ler Suite cria, visualiza, testa e edita com êxito perfi s de cor com 

uma única solução de perfi s.

Automatização com uma integração perfeita.
A tecnologia Fiery JDF liga soluções EFI e com Fiery para movimentar 

informações dos trabalhos no seu sistema de forma mais rápida 

e efi ciente. Suportando o Motor de Impressão Adobe® PDF, os 

servidores Fiery também oferecem um workfl ow PDF integral, que lhe 

permite melhorar a consistência e aumentar a fl exibilidade dos seus 

trabalhos impressos, do design até à impressão. Utilizando servidores 

Fiery e a Fiery Command Workstation, poderá obter um novo nível de 

integração de processos e aumento de lucros, incluindo conectividade 

perfeita com o Xerox® FreeFlow® para automatização de workfl ows.

Workfl ow intuitivo à sua disposição.
Integre as capacidades da Gestão Avançada de Trabalhos com o 

premiado software Command Workstation® 5. Irá aproveitar as 

potentes capacidades dos servidores de impressão Fiery, centralizando 

a gestão de trabalhos através de uma interface intuitiva e fl exível, 

compatível com clientes Mac® e Windows®, que produz trabalhos mais 

rapidamente, reduzindo drasticamente o número de erros do operador 

e diminuindo o volume de resíduos. O Fiery SeeQuence Suite oferece 

funções de imposição e composição de documentos que simplifi cam 

e automatizam as trabalhosas tarefas de preparação de documentos, 

através de uma interface intuitiva.
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EX Print Server, Powered by Fiery® para a 

Xerox® DocuColor® 8080 Digital Press

Hardware/Plataforma
• Especifi c. do Processador: 8 Core 2,8 GHz

• Tipo de processador: 2 Processadores Intel® 

Xeon® X5560

• Disco rígido: 250 GB para o sistema, 2 x 500 GB 

RAID para dados

• Memória: 4 GB DDR3 de alta velocidade

• Sistema Operativo: Windows XP® Professional 

(FES) de 64 bits

• Especifi cações de Software/Fornecedor: Fiery 

System 9, V2

• Portas: 10 USB (4 internas)

• Calibragem: Espectrofotómetro EFI ES-1000

• Ecrã: LCD Wide Screen de 22"

• Móveis: Base, Kit GUI (Ecrã, Teclado e Rato)

• CD DVD-RW

• Disco rígido amovível (opcional)

Fiery Colour Technology
• Fiery ColorWise® permite gestão total de cores 

in-RIP

• Calibragem PANTONE para a melhor 

correspondência de cor PANTONE possível

• Sobre-impressão composta de cores spot e 

CMYK para uma representação precisa das 

intenções do designer

• O Fiery Image Enhance automatiza a correcção 

de cor de fotografi as não profi ssionais

• Modos de cor para provas profi ssionais e 

requisitos de produção de cor mais exigentes

• Máxima densidade de impressão da impressora 

para optimizar a sua gama de cores e obter 

cores mais vivas e chamativas

• A Suavização de Imagem inclui sombras suaves 

de dados de cor de 12 bits

• Além de orientar o perfi l do ACQS, o Fiery Colour 

Profi ler Suite cria, visualiza, testa e edita perfi s 

de cor com uma única solução de perfi s

• O Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, 

agrupa os utilitários especializados de gestão 

de cor, tiragem de provas e controlo do workfl ow 

a cores

• ImageViewer para provas electrónicas locais 

e remotas, com capacidades de edição de cor 

intuitivas

Produtividade e Workfl ow
• Spool-RIP-Impressão em simultâneo permite a 

mais rápida entrega da produção ao motor de 

impressão

• Integração com a colecção de workfl ows Xerox® 

FreeFlow®

• Suporte para Adobe® PDF Print Engine 2, 

oferecendo workfl ows totais à base de PDF 

nativos

• Fiery JDF nativo integra soluções de 

informações criativas, de produção e de gestão, 

tornando a produção digital mais rápida e 

efi ciente

• O Fiery Command WorkStation 5 oferece um 

controlo do workfl ow intuitivo e produtivo a 

partir de clientes Mac e PC, locais ou remotos

• A Gestão Avançada de Trabalhos inclui funções 

de produção como Impressão Urgente, 

Impressão Agendada, Suspensão por Falta 

de Correspondência, Reordenamento de 

Trabalhos, Impressão Forçada e Fusão Rápida 

de Documentos

• O Fiery Hot Folders v3.0 para PC e Mac inclui 

fusão automática de fi cheiros JPG e Microsoft® 

Offi ce Filters (PC) para produzir álbuns 

fotográfi cos e folhas de contactos

• As impressoras virtuais automatização a 

preparação de trabalhos

• Suporte para XObjects PDF trabalho a 

trabalho para maximizar as velocidades de 

processamento de trabalhos

• Driver Fiery para Windows e Mac simplifi ca a 

submissão de trabalhos

Preparação de Documentos
• O Booklet Maker permite a imposição impecável 

de booklets a partir do Driver Fiery

• O Fiery SeeQuence Suite permite a preparação 

visual de documentos e simplifi ca a trabalhosa 

montagem de documentos através de:

 – Fiery SeeQuence Impose

 – Fiery SeeQuence Compose

Impressão de Dados Variáveis
• A Finalização VDP Record-Level permite-lhe 

aplicar a fi nalização a um trabalho VDP com um 

nível recorde

• O Fiery SeeQuence Impose oferece capacidades 

de imposição visual ilimitadas e inclui pré-

visualização raster, amostra de impressão de 

provas e Control Strip para menos desperdícios

• O Defi ne Record Length permite processar 

fi cheiros PS e PDF com um trabalho VDP de 

comprimento de registo fi xo

• Suporta os formatos seguintes:

 – VIPP® 8 

 – PPML 2.2

 – Fiery FreeForm™

Formatos de fi cheiros 
suportados
• Adobe® PostScript® Nível 1, 2, 3

• PDF/X-1a, 3 e 4

• EPS

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

e 1.7

• CT/LW

• TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG

Ambientes de Rede/Protocolos
• TCP/IP, IPP AppleTalk®

• LPR/LPD

• Porta 9100 

• Suporte IPP

• Suporte para Ethernet 10/100/1000

• Partilha de impressoras SMB (sobre TCP/IP)

• Impressão FTP

• Impressão por E-mail

• EtherTalk® Phase II

• SNMP v3

• JMF (formato de mensagens de trabalhos JDF)

Ambientes de Cliente
• Windows Server 2008 32 e 64 bits, e V2 64 bits

• Windows Server 2003 32 bits

• Windows Server 2003 SP1 64 bits

• Windows Vista® 32 e 64 bits

• Windows 7

• Macintosh® OSX 10.4 ou superior

• Windows XP 32 e 64 bits

Funções de segurança
• A fi ltragem IP para IPv4/IPv6 permite-lhe 

aceitar ou recusar ligações de um Endereço IP 

específi co

• Função de segurança Secure Erase escreve sobre 

o fi cheiro três vezes durante a eliminação

• Cópias de segurança e reposição

• O Fiery Clone Tool repõe as defi nições de fábrica 

do Fiery em apenas alguns minutos

• O Windows XP Pro FES proporciona um 

funcionamento mais seguro

• Disco rígido amovível (opcional)

• Autenticação de Utilizador por LDAP

• Suporte IP Sec proporciona mais segurança a 

Protocolos IP através de encriptação e de um 

mecanismo de autenticação

• Suporte SSL/TLS

• Gestão de Certifi cados

• Encriptação de informações essenciais

• Suporte IPv6

Dimensões/Peso
• Servidor de impressão

 – Altura:  58 cm

 – Largura:  22 cm

 – Profundidade:  59 cm

 – Peso: 30,3 kg

• Base

 – Altura:  154 cm

 – Largura: 81,5 cm

 – Profundidade:  101 cm

 – Peso:  28,1 kg

Potência
• Comutação automática 100-240 V, 60/50 Hz 

para utilização global

• Processador 100-240 V, 60/50 Hz, 5 A

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

0,30A @ 240 V

• Total de Watts: 203,9 W (máximo)

• BTU/hora: 696

www.xerox.com
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