
EFI eXpress para Xerox
A solução rentável para a 
impressão de produção
Este software fácil de usar, proporciona a produtividade e precisão para as suas 
necessidades de impressão de produção em grandes formatos. Crie facilmente 
trabalhos de elevada qualidade para todas as aplicações de comunicações gráficas.

Principais vantagens
• Package de software de baixo custo e com inúmeras 

funcionalidades
• Processamento e impressão a grande velocidade em todos os 

formatos de ficheiro de comunicações gráficas
• Conjunto abrangente de ferramentas de produção incluindo 

redimensionamento, recorte, rotação e agrupamento
• True Adobe® PostScript® 3™ Interpreter
• Gestão profissional de cor com bibliotecas spot colour

Fácil de utilizar - assistentes integrados permitem-lhe facilmente obter a 
licença, registar e programar a aplicação e acomodar todos os padrões 
de mercado da impressão de produção.

Poupe tempo - usando um conjunto alargado de ferramentas de 
produção tais como recorte, rotação e marcas de cor, para uma mais 
fácil operação. 

Funcionalidade automatizada e manual para recolha/nesting, melhora 
a utilização dos suportes e poupa tempo.

Compatível com True Adobe PostScript – Adobe PostScript 3 assegura 
que os ficheiros PDF, PS e EPS são correctamente rasterizados o que 
origina resultados de impressão previsíveis. 

Reprodução exacta da cor - funcionalidades profissionais de gestão de 
cor ICC tais como o suporte de perfis multi-cor e do equipamento.

Controlo remoto - o EFI Unidriver incluído, permite-lhe controlar o RIP 
tão facilmente como usar um driver de impressora Windows.

Mantenha-se actualizado - pode fazer rapidamente o backup 
e recuperar as definições da aplicação, assim como receber 
automaticamente reminders da actualização.

Compatível com várias plataformas – suporte entre plataformas, Mac® 
OS X e Windows®, incluindo Mac OS 10.6, Windows Vista™ e Windows 7.



Especificações do EFI eXpress para Xerox

Funções
• Aplicação desktop
• Cross-platform – Mac OS X® e Windows® (incl. Vista®)
• Produção de tons contínuos
• Workflow / fila de impressão únicos
• Linearização pré-definida e definições de perfil
• Gestão do trabalho manual ou totalmente automatizada
• Ferramentas alargadas de gestão do trabalho (lista de trabalhos,pré-

visualização)
• Licença, programação e configuração baseadas em assistente 
• Modelos de workflow para Prova, Foto e Produção
• Configuração flexível do ticket do trabalho
• Manuseamento da spot color intuitivo e com um só clique
• Actualizador online
• Cópias de segurança e reposição
• Mudança de língua na aplicação (Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, 

Japonês, Coreano, Chinês (simplificado e tradicional))
• Programação do RIP da aplicação através de Unidriver 

Gestão de cor
• Gestão de cor ICC
• Suporte ao perfil multi-cor (até 7 canais)
• Interpolação de imagem
• Conversão de ficheiros coloridos para cinzento 
• Correspondência de spot colour (ou bibliotecas pré-definidas / spot 

colours personalizadas)
• Gestão de cor orientada por objectos
• Re-linearização visual
• Processamento de ficheiros de formato RGB baseados em PS para 

RGB colour space
• Selecção do perfil do monitor - capacidades de prova virtual 

Funções de produção
• Definições de velocidade avançadas
• Definições de velocidade de resolução RIP
• Processamento simultâneo de trabalhos em PCs multi-processador 

para formatos não PDF e PS
• Rasterização e impressão imediatas
• Impressão bi-direccional
• Processamento mais rápido de ImageEPS e ImagePDF 

Ferramentas de produção
• Nesting automático ou manual
• Folha de contacto
• Escala de página uniforme
• Rodar, escala, espelho, alinhamento
• Recortar
• Recorte do PDF de acordo com caixa PDF seleccionada 

Submissão do trabalho 
• De Mac/Windows® via Hot folder, Virtual Printer, AppleTalk printer
• De Mac/Windows® via Unidriver
• Drag-and-drop
• Importação manual 

Formatos de ficheiros suportados 
• PS, EPS, DCS1, DCS2, PDF
• PSD, TIFF, JPEG, JPEG2000, image PDF, image EPS
• RAW
• RPF (Remote Proofing Format) 

Impressoras suportadas 
• Impressora de Grandes Formatos Xerox 7142
• Xerox Phaser® 7760
• Epson Stylus Pro 7450 e 9450
• Epson Stylus Pro 7880 e 9880
• Epson Stylus Pro 7700 e 9700
• Epson Stylus Pro 7900 e 9900
• Epson Stylus Pro 11880
• Impressora a Cores de Grandes Formatos Xerox 8254E™ 
• Impressora a Cores de Grandes Formatos Xerox 8264E™ 
• Saída do ficheiro para Tiff CMYK export. Condição de impressão ISO

Sistemas operativos suportados pelo host 
• Windows® 7
• Windows XP® Home Edition,
• XP Professional
• Windows 2003 SP1 R2 Standard
• Windows Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate)
• Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6

Especificações mínimas do host
• Windows 2 GHz Pentium IV PC

 – 2 GB de Memória
 – 10/100 MB Network
 – 1 porta USB disponível

• Macintosh MacTel (nativo)
 – 2 GB de Memória
 – 10/100 MB Network
 – 1 porta USB disponível

Nota: eXpress é um software de 32-bit. Ele corre em sistemas Windows de 64-bit em modo 

de 32-bit.
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