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Haal meer uit uw Xerox® Versant® 80-pers 
met een eenvoudig te gebruiken, krachtige, 
schaalbare digitale front-end die naast een 
uitstekende kwaliteit ook de beste prestaties in 
zijn klasse levert.
Meer en snellere waardevolle opdrachten
Met de krachtige EFI® Fiery® server kunt u bergen werk verzetten en 
snellere doorlooptijden bieden. Ook kunt u dankzij deze technologie 
kleine opdrachten winstgevend produceren door handmatige taken te 
automatiseren en de flexibiliteit van uw workflow te verhogen door de 
ondersteuning van binnen de industrie toonaangevende 'variable data 
printing' (VDP)-formaten.

Elke keer weer kleuren van buitengewone kwaliteit.
De Fiery Server helpt u direct na ingebruikneming consistente kleuren 
te produceren. Fiery Ultra Smooth Gradients combineert 10-bit 
architectuur en speciale verwerking voor prachtige gelijkmatige 
kleurverlopen die de verwachtingen van uw klanten zullen overtreffen 
met afdrukken die een exacte weergave zijn van het oorspronkelijke 
ontwerp. 

Versnel makeready, verminder afval.
Fiery Impose vereenvoudigt uw layout-werkzaamheden met intuïtive, 
visuele documentimpositie.  Versnel productie met impositiesjablonen 
om veel gebruikte lay-outs te automatiseren. 

Stroomlijn uw productie.
De Fiery-technologie stelt u in staat uw opdrachtbeheer te 
centraliseren door alle Fiery-servers binnen het netwerk met elkaar 
te verbinden. Met de intuïtieve interface van Fiery Command 
WorkStation®-opdrachtbeheer zijn complexe taken simpel in te 
stellen en af te rukken, hoe onervaren de operator misschien ook is. 
De flexibele software draait op een pc of een Mac® voor productief 
opdrachtbeheer op afstand. 

Automatisering met naadloze integratie.
De Fiery JDF-technologie verbindt EFI MIS en web-to-print-
oplossingen met uw Fiery aangedreven™ Xerox® Versant 80-pers, 
zodat u opdrachtgegevens sneller en efficiënter door uw systeem kunt 
sturen.  De Fiery-server integreert ook met de Xerox® FreeFlow® Digital 
Workflow Collection en Xerox® FreeFlow® Core voor automatisering 
van de workflow, evenals toonaangevende prepress workflows. 

Druk perfecte PDFs.
Door het ondersteunen van de Adobe® PDF Print Engine® 3.0 bieden 
Fiery-servers een native end-to-end PDF-workflow, waardoor u de 
consistentie van uw digitaal geproduceerde drukwerk van ontwerp tot 
afdruk kunt verbeteren. 

Betere prestaties en productiviteit. 
De Performance Package-optie van Xerox levert een hogere ROI met 
krachtige tools voor professionele productie-omgevingen om altijd de 
hoogste kleurconsistentie en precisie te bereiken, werkvoorbereiding te 
stroomlijnen en te zorgen voor maximale productiviteit. 
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Hardware/platform
• EFI® Fiery® FS150 Pro
• Prestaties geoptimaliseerd door eigen 
• combinatie van EFI-technologie, VX600 ASIS en 

software
• Harde schijf: 1 TB
• RAM: 4 GB DDR geheugen
• CD DVD-RW
• Poorten: 6 USB
• Windows® 7 Professional FES/x64

Fiery-kleurentechnologie
• 1200 x 1200 dpi 10 bit rendering-resolutie
• Fiery Ultra Smooth Gradients (kleurverlopen)
• Geautomatiseerde kalibratie en 

bestemmingsprofilering met Automated  
Colour Quality Suite (ACQS) en inline 
fotospectraalmeter technologie

• Integratie van op opdracht gebaseerde kalibratie
• Fiery Spot-On® vindt de beste overeenkomsten bij 

PANTONE®, PANTONE PLUS V2-serie, RGB, CMYK, 
L*a*b* en steunkleuren

• Goedgekeurd door PANTONE 
• Samengestelde overprint van steun- en CMYK-kleuren 

voor de nauwkeurige weergave van het oorspronkelijke 
ontwerp

• Fiery Image Enhance Visual Editor
• Maximale densiteit van de printer
• Met de Fiery Colour Profiler Suite*** kunnen 

kleurprofielen worden gemaakt, gevisualiseerd,  getest 
en bewerkt met een enkele profileringsoplossing 

• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition (optie) 
biedt de meest geavanceerde tools voor het bekijken 
van de output en het oplossen van problemen vóór het 
afdrukken van een opdracht

Productiviteit en workflow
• Gelijktijdige Spool-RIP-Print
• Adobe® PDF Print Engine® 3.0
• Fiery Command WorkStation®

• Geavanceerd opdrachtbeheer met productiefuncties 
zoals afdrukken plannen, afdrukopdrachten afbreken 
bij conflict, opdrachten opnieuw sorteren, afdrukken 
forceren, volgende afdruk verwerken, documenten 
snel samenvoegen, op volgorde afdrukken en 
spoedafdrukken

• Set Page Device-toewijzing
• Katern afdrukken
• Bij Fiery Hot Folders voor pc en Mac® zijn Microsoft® 

Office-filters inbegrepen; automatische samenvoeging 
van JPG-bestanden om fotobrochures en contactvellen 
te maken*

• Virtuele printers automatiseren de opdracht-
voorbereiding

• Ondersteuning van PDF XObjects op per-opdracht-
basis 

• Ondersteuning voor Xerox® Standard Accounting

Documentvoorbereiding
• Katernmodule zorgt voor foutloze katernimpositie 

vanuit het Fiery-stuurprogramma
• Fiery Impose biedt visuele documentimpositie
• Fiery Compose*** biedt visuele document 

voorbereiding
• Fiery JobMaster™ (optie) biedt volledig visueel tabs 

invoegen en ontwerpen, pagina's nummeren, scannen 
en krachtige bewerkingsfuncties in een laat stadium

• Fiery Go om uw printer vanaf een mobiel apparaat te 
beheren

• Afwerking van gemengde subset (Mixed Subset 
Finishing)**

Variabele gegevens afdrukken (VDP)
• VDP "record level finishing" biedt u de mogelijkheid om 

opdrachten met variabele gegevens op recordniveau 
af te werken

• Onder de visuele VDP-impositiemogelijkheden 
bevinden zich rastervoorbeelden, proefafdrukken en 
controlestrips

• De lengte van de bestanden kan worden ingesteld 
waardoor PS- en PDF-bestanden als opdracht met 
variabele gegevens van vastgestelde recordlengte 
kunnen worden verwerkt

• VDP Resource Manager met weergave van 
miniatuurafbeeldingen

• Ondersteunt de volgende indelingen:
 – VI Compose, Xerox® VIPP®

 – PPML 3.0
 – Fiery FreeForm™
 – Creo® VPS compatibel
 – PDF/VT en PDF/VT-2

• VDP Multi-Up-boekje

Ondersteunde bestandsindelingen
• Adobe PostScript® Level 1, 2, 3
• PDF/X-1a, 3 en 4
• EPS
• Adobe Acrobat® XI: Native PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
• CT/LW*
• TIFF, TIFF/IT-P1, DCS*, JPEG*, ExportPS*, PDF2Go*

Netwerkomgevingen/protocollen
• TCP/IP, IPP 
• LPR/LPD
• Poort 9100
• IPP-ondersteuning
• 1 GB Ethernet
• SMB-printerdeling (via TCP/IP)
• FTP-afdrukken
• Afdrukken via e-mail
• Apple® Bonjour®

• SNMP v3
• JMF (JDF Job Messaging Format)
• Point and Print (PnP)
• Direct Mobile Printing
• PrintMe® Cloud Printing

Clientomgevingen
• Fiery Driver 4.6 (bidirectioneel) ondersteuning voor:

 – Windows 8 alle versies
 – Windows 7 32- en 64-bits 
 – Windows Server® 2012 alle versies
 – Windows Server 2008 32- en 64-bits enR2 64-bits
 – Windows Vista® 32- en 64-bits
 – Windows XP 32- en 64-bits
 – Windows Server 2003 32- en 64-bits
 – Macintosh® OS X® 10.6 of hoger

Beveiligingsfuncties
• IP-filtering voor IPv4/IPv6
• Beveiligd wissen
• Back-up en herstellen
• Fiery System Restore herstelt de Fiery binnen enkele 

minuten
• Gebruikersverificatie via LDAP
• IP Sec-ondersteuning
• SSL/TLS-ondersteuning
• Certificaatbeheer
• Versleuteling van bedrijfskritische gegevens
• IPv6-ondersteuning

Integratie
• Xerox® FreeFlow® Workflow Collection, Xerox® 

FreeFlow Core
• Native Fiery JDF integreert creatieve-, productie- 

en beheeroplossingen, waardoor het digitale 
productieproces sneller en efficiënter verloopt

 – AGFA®: APOGEE™ Prepress
 – Kodak® Prinergy®-workflow
 – Heidelberg® Prinect®

 – EFI MIS en web-to-print-oplossingen, inclusief EFI 
Digital StoreFront®

Afmetingen/gewicht
• Printserver

 – Hoogte: 488 mm
 – Breedte: 212 mm
 – Diepte: 483 mm
 – Gewicht: 19,6 kg

• Computermeubel
 – Hoogte: 1.537 mm
 – Breedte: 815 mm
 – Diepte: 1.016 mm
 – Gewicht: 28,1 kg

Voeding
• Automatisch schakelen: 100 – 240 V, 60/50 Hz voor 

algemeen gebruik
• Processor: 100 – 240 V, 60/50 Hz, 5 A
• Monitor: 100 – 240 V, 60/50 Hz, 0,65 A @ 100 V,  

0,30 A @ 240 V
• Actief vermogen: 200 W (typisch)
• BTU/uur: 696

Goedkeuringen regelgevende 
instanties
• Voldoet aan resp. overtreft de volgende vereisten:

 – Veiligheid: CB-regeling, UL (TUV/CU-keurmerk),  
CAN/CSA (TUV/CU-keurmerk), TUV/GS-keurmerk

 – Emissies/immuniteit:  FCC, ICES, EN55022, C-TICK-
keurmerk, EN55024,EN61000-3-2, EN61000-3-3

Performance Package-optie
• Fiery Colour Profiler Suite 4 inclusief ES-2000 

fotospectraalmeter
• Fiery Compose
• Fiery geïntegreerd werkstation:  Standaard, GUI-kit 

(scherm, toetsenbord en muis)
• Xerox® Inline fotospectraalmeter
• Verhoogt de afdruksnelheid op alle papiersoorten tot 

80 ppm tot en met 350 g/m² afdrukmaterialen
• Integreert ACQS voor automatisering kleurkwaliteit  

en herhaalbaarheid

Overige opties
• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
• Fiery JobMaster
• Fiery Central
• Fiery JobFlow™
• Verwisselbare harde schijf
• Netwerk-switch (HUB)
• Extra Fiery Impose-kit
• Extra Fiery Compose-kit

*Alleen beschikbaar met Graphic Arts Premium Package, Premium 
Edition
**EFI Compose vereist
***Met Performance Package-optie van Xerox

www.xerox.com
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