
Servidor de Impressão Xerox® FreeFlow® versão 8 
para a Impressora em Cores Xerox® 550/560

A mais sofisticada combinação de fluxos 
de trabalho da empresa e de produção 
acompanha o Servidor de Impressão FreeFlow 
versão 8 para a Impressora em Cores Xerox® 
550/560. O Servidor de Impressão FreeFlow 
oferece capacidade de nível de produção 
enquanto atende a todos os recursos que a 
máquina oferece. 
Simplicidade - para ajudá-lo a executar o trabalho.
Quer esteja imprimindo com PostScript ou por meio do novo 
Controlador de Impressão Adobe PDF Print Engine, o Servidor 
de Impressão FreeFlow sempre facilita a obtenção de grandes 
resultados. A Interface do Usuário (IU) é de fácil utilização e pode 
ser personalizada para realizar as atividades que você mais executa. 
Alterações de última hora podem ser feitas sem dificuldade na IU a 
nível de página, trabalho ou fila. 

A Tecnologia ConfidentColour—oferece sempre 
grandes resultados.
Se estiver buscando por excelentes resultados com controles de cor 
incorporados ou personalizados, você pode contar com o Servidor 
de Impressão FreeFlow. A calibração de cor é confiável, fácil, 
rápida e muito precisa. Com o Consistent Colour Mode (Modo de 
Cores Consistentes) da Xerox® —a seleção com uma única tecla 
para "normalizar" as cores por meio de mecanismos múltiplos e a 
tecnologia de definição avançada de perfis da Xerox com técnicas de 
calibração refinadas—você dispõe de um gerenciamento incorporado 
de cores, bem simples, para consistência entre dispositivos e tempo. 

Impressão de dados variáveis—de simples a 
complexas. 
De simples a complexas, o Servidor de Impressão FreeFlow pode 
atender suas necessidades de impressão de dados variáveis, graças 
ao cache de variáveis, imagens de fundo e outros recursos de 
desempenho. Todos os dados são preservados pela utilização de um 
formato de origem sem conversão de arquivo—de modo que você 
possa confiar que seu trabalho será impresso rápida e corretamente. 

Referência em segurança— porque isto realmente 
importa.
Beneficie-se dos diversos níveis de segurança, todos baseados no 
super seguro UNIX®, que não é suscetível ao ataque de vírus de 
e-mails ou worms. Modos de envio de trabalhos criptografados 
proporcionam criptografia com chave privada ou pública. Perfis de 
segurança oferecem configurações personalizadas, um modo de 
impressão que limita a impressão de páginas duplicadas para garantir 
que você esteja trabalhando com um sistema totalmente seguro. 



Para obter informações adicionais sobre o Servidor de Impressão Xerox® FreeFlow® versão 
8 para a Impressora em Cores Xerox® 550/560, entre em contato com seu Representante 
Xerox, ligue para o Centro de Atendimento ao Cliente Xerox nos números 4004-4050 
(Capitais ou regiões metropolitanas) ou 0800-979-3769 (Outras localidades), ou visite 
nosso site na Web em www.xerox.com.

Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. 07/10 X56SS-01EA

Servidor de Impressão Xerox® FreeFlow® versão 8 
para a Impressora em Cores Xerox® 550/560

Hardware/Plataforma
•  Especificações do Processador: 2.8 GHz Core 

2 DUO CPU E7400
•  Tipo de processador: 2 x Processadores Intel 

Xeon
•  Disco Rígido: 2 x 160 GB
•  Memória: 8 GB
•  Sistema Operacional: Solaris™ 10
•  Especificações do Software/Fornecedor: 

Cartão dedicado de gráfico, do Servidor de 
Impressão FreeFlow Versão 8

•  Portas: 6 x USB 2.0, 1 serial
•  Portas Ethernet 10/100/1000 BaseT
•  Calibração: Espectrofotômetro X-Rite i1 

(opcional)
•  Visor: 19Tela SDSq
•  Teclado e Mouse
•  DVD-ROM/DVD-RW 

Tecnologia ConfidentColour
•  Ferramentas de gerenciamento de cores 

simples e profissionais 
•  A calibração pelo vidro de originais oferece 

rápido e fácil controle de cor (1 minuto)
•  Suporte de fluxo de trabalho ICC e DeviceLink
•  Definição Avançada de Perfis—meta de 

definição de perfis otimizada (patente 
solicitada) oferece Modelo de Impressora de 
Alta Precisão 

•  O Modo de Cores Consistentes da Xerox® 
oferece combinação de cores incorporada 

•  Emulação otimizada de RGB e Cor Especial
•  PANTONE® licenciado e combinação de cor 

especial
•  Suporte a PANTONE Goe™
•  Emulações de cores chave como GRACoL, 

SWOP, Euroscale, FOGRA, Japan Color  
•  Ferramentas de fácil correção de cores 

integradas com um editor de Curva de 
Reprodução de Tonalidades (TRC)

•  Cobertura In-RIP, suavização de serrilhado, 
superimposição e meios-tons selecionáveis

•  Editor intuitivo de cor especial para 
correspondência de cores

•  Suporte para calibração pelo vidro de 
originais 

Produtividade e Fluxo de 
Trabalho
•  Suporte ao Adobe PDF Print Engine 2.0 

 –  De RGB a Preto para Texto/Gráficos  
 –  Suporta Transparência ao Vivo com cores 
especiais 

 –  Mecanismo de renderização único com o 
Mecanismo de renderização comum da 
Adobe 

•  Os Drivers de Impressão da Xerox® oferecem 
experiência consistente do escritório à 
produção

•  Recepção, seleção, processamento e 
impressão simultâneos de trabalhos

•  Extensos recursos de gerenciamento de 
trabalho em níveis de páginas, trabalhos e 
filas.

•  Simulação, visualização e revisão para 
precisão nos trabalhos

•  Padrão de Imposição/Layout (ex: Livreto, 4 
páginas por folha)

•  Suporte para arrastar e soltar pastas ativas 
para Windows®, Macintosh®, Linux® e UNIX®

•  Suporta pedido de trabalho JDF
•  Servidor de Impressão Remoto FreeFlow para 

gerenciamento remoto conjunto
•  Programação de exceção de páginas 

possibilita alterações do trabalho de última 
hora no servidor

•  Deslocamento ajustável para assinatura de 
layouts de livretos

•  Suporte à encadernação do lado direito e 
borda inferior 

•  Texto refinado com aprimoramento de borda
•  Oferece todos os recursos de escritório bem 

como de produção, em uma solução única

Suporte Remoto e de Clientes
•  Escolha de drivers de impressão 

 –  Suporte para driver de impressão Xerox® 
Global 

 –  Drivers de impressão com recursos 
completos da Xerox®

 –  Drivers para Windows® 2000/XP®/Vista™/7 
com recursos completos 

 –  Drivers de impressão do Microsoft® 
Windows WHQL (Windows Hardware 
Quality Labs - Laboratórios de Qualidade 
de Hardware do Windows) com bandeja 
dinâmica e relatório de status 

 –  Macintosh® OS 10.6 ou superior para 
drivers

•  Adobe PostScript® Descrições de Impressora 
(PPD)

•  Suporte a envios em navegadores HTTP e 
HTTPS 

•  IPP para envio de trabalho e status do 
sistema

•  Suporte de  IPv4 e IPv6 (modo duplo 
suportado)

Impressão de Dados Variáveis
•  Xerox® VIPP®, Modo de linha, Modo de Banco 

de Dados, Native PPML v2.1 Graphic Arts
•  PostScript e PDF otimizados
•  Suporte de aplicação de subconjuntos—

definidos pelo usuário ou movido por dados
•  Suporte de imagem de fundo a cores
•  Suporte indefinido de tamanho de trabalho
•  Cache de arquitetura dinâmica

Formatos de Arquivo 
Compatíveis
•  Adobe PostScript Level 1, 2, 3
•  Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X
•  TIFF, PCL5c, PCL6XL, EPS, JPEG

Ambientes/Protocolos de Rede
•  TCP/IP, Novell® TCP, IPP AppleTalk®, IPP
•  DHCP
•  Suporte SNMP MIB II para ferramentas de 

administração de terceiros

Funções de Segurança
•  Solaris™ 10 OS utilizando ZFS
•  Quatro modos e níveis de perfis de segurança
•  Perfis completamente personalizáveis
•  Modos de envio de trabalhos criptografados
•  Modo de impressão segura (reimpressão 

restrita de página)
•  Filtragem de acesso a endereço
•  Suporte para senha forte
•  Sobreposição de dados (padrão)

Dimensões/Peso
•  Servidor de Impressão 

 –  Altura: 109 mm (4,3 pol.) 
 –  Largura: 397 mm (15,61 pol.) 
 –  Profundidade: 349 mm (13,75 pol.) 
 –  Peso: 10 kg (21 kb)

Opções
•  Bancada 

 –  Altura: 978 mm (38,5 pol.) 
 –  Largura: 762 mm (30 pol.) 
 –  Profundidade: 762 mm (30 pol.)

•  Ferramenta de Automação de Foto FreeFlow
•  Xerox® Enterprise Accounting Reporter
•  IPDS
•  Espectrofotômetro X-Rite i1®

•  Disco rígido removível (após o lançamento)

Energia
•   Tensão: 12 A em 90 VAC e 6 A em 180 VAC
•  Alimentação: Agência Reguladora 870 W 

Aprovação
 Atende ou excede às seguintes exigências:
•  Segurança – UL 1950, CSA C22.2 No. 950, 

TUV EN 60950
•  ENERGY STAR 5.0, EPEAT gold, EuP, CECP, 

TCO 05, WEEE, Japan Energy Law, CEC, Japan 
Green PC, FEMP, South Korea Eco-label, EU 
RoHS, China RoHS


