
Servidor de Impressão EX 
produzido pela Fiery® para a 
Impressora em Cores Xerox® 550/560 

Obtenha o máximo da sua impressora com uma 
solução integrada, inovadora e escalável.
Esta combinação líder de mercado proporciona aspecto profissional 
aos trabalhos concluídos abrindo novos negócios e destacando seus 
clientes.

Aumente sua produção e seus lucros.
A tecnologia Fiery aumenta seus lucros oferecendo documentos de 
alto impacto com imagens vibrantes e cores que ultrapassam as 
expectativas de seus clientes, além de tempo de execução mais rápido 
permitindo a você realizar mais trabalhos, automatizando tarefas 
manuais e eliminando gargalos que tornam a produção lenta.

Trabalhe mais lucrativamente com os novos 
serviços. 
Com a tecnologia Fiery, você pode produzir trabalhos de marketing 
mais efetivos com a ampla gama de opções de saída, incluindo 
identificação automática de elementos de trabalho tais como texto, 
imagens e cores especiais. Este recurso também elimina a necessidade 
de reprogramar trabalhos, tornando o processo simples e rápido. É 
ideal para produzir materiais poderosos de marketing, comunicações 
personalizadas e aplicações em embalagem e publicação de fotos.

Obtenha sempre cores excelentes.
Fiery ColourWise® oferece cores predefinidas de alta qualidade 
e integra os componentes essenciais do Graphic Arts Package, 
Premium Edition, Fiery Spot-On e o Fiery Colour Profiler Suite para 
controlar e gerenciar cores em todo seu fluxo de trabalho. 

Entregue trabalhos completos de forma simples e 
rápida.
O Fiery Command WorkStation® (Estação de Trabalho de Comandos 
Fiery) aumenta sua produção, reduz erros e desperdícios centralizando 
o gerenciamento do trabalho por meio de sua interface intuitiva de 
usuário. Simplifique ainda mais suas tarefas de trabalho intenso em 
imposição e composição de documentos utilizando as interfaces 
intuitivas da suíte Fiery SeeQuence.

Automatize com integração perfeita.
A tecnologia Fiery JDF conecta as soluções EFI e soluções habilitadas 
Fiery de modo que você possa movimentar as informações de 
trabalho pelo sistema de modo mais rápido e eficiente.

Possibilitando suporte ao Mecanismo de Impressão Adobe® PDF, 
os servidores Fiery oferecem um fluxo de trabalho em PDF original 
completo, aprimorando portanto a consistência e flexibilidade da 
saída, do projeto à impressão.

Utilizando servidores Fiery e a Estação de Trabalho de Comandos 
Fiery, você obtém um novo nível de integração quanto à melhoria 
de processo e lucros, incluindo perfeita conectividade com o Xerox® 
FreeFlow® para automação do fluxo de trabalho.
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Servidor de Impressão EX, produzido pela  
Fiery® para a Impressora em Cores Xerox® 550/560

Hardware/Plataforma
•  Processador Intel® Core™ 2 Duo, E8400 
• Velocidade: 2 x 3 GHzNúmero total de Cores 
(processadores centrais): 2Disco Rígido: 160 GBRAM: 
2 GB memória DDR CD DVD-RWportas USB: 6 
traseiras, 2 dianteiras, 2 internasSistema Operacional 
Windows® XP Pro FES

Software Fiery System 9, Versão 
2Tecnologia em Cores Fiery
•  Fiery ColourWise® possibilita gerenciamento total 

de cores in-RIP
•  Fiery Spot-On consegue a melhor combinação de 

PANTONE®, PANTONE Goe™, RGB, CMYK, L*a*b* e 
cores especiais

•  PANTONE Calibrado para a melhor combinação 
possível de cores PANTONE

•  Superimposição composta de cores especiais e 
CMYK para representações precisas da intenção do 
projetista

•  O Aperfeiçoamento de Imagem Fiery automatiza a 
correção de cores de fotografias profissionais

•  Modos de cores para revisão profissional e 
requisitos de aprimoramento de cores de produção

•  Máxima densidade de impressão para otimizar a 
gama de cores da impressora e obter cores mais 
vivas e vibrantes

•  Suavização de Imagem que inclui sombreamento 
suave de dados de cores de 12 bits

•  O Conjunto de Artes Gráficas Fiery agrupa 
ferramentas profissionais para gerenciamento de 
cores, revisão e controle do fluxo de trabalho em 
cores

Produtividade e Fluxo de 
Trabalho
•  Spool-RIP-Print (Impressão Rolo RIP) oferece 

simultaneamente a mais rápida saída entregue ao 
mecanismo de impressão

•  Integração com a Coleção Workflow Xerox® 
FreeFlow®

•  Suporte do Mecanismo de Impressão Adobe® PDF 
2, oferecendo fluxos de trabalho baseados em PDF 
originais completos 

•  O JDF Fiery original integra soluções criativas 
de informações de produção e gerenciamento, 
tornando a produção digital mais rápida e eficiente

•  Fiery Command WorkStation 5 oferece um controle 
de fluxo de trabalho intuitivo e produtivo a partir de 
clientes de Mac® e PC locais ou remotos

•  O Gerenciamento Avançado de Trabalho inclui 
recursos de produção tais como Impressão 
programada, Suspensão em caso de falha de 
correspondência, Reorganização do trabalho, 
Impressão forçada e Mesclagem rápida de 
documentos

•  As Pastas Automáticas para PC e Mac incluem 
mesclagem automática de Filtros Microsoft® 
Officede arquivos JPG files para produzir livretos de 
fotos e folhas de contato

•  Impressoras Virtuais automatizam a preparação 
do trabalho 

•  Suporte para PDF/X Objects por trabalho, para 
maximizar a velocidade do processamento do 
trabalho

Preparação de Documentos
•  O Criador de Livretos possibilita imposição perfeita 

de livretos por meio do driver Fiery
•  Fiery SeeQuence Suite oferece preparação e 

imposição visual de documentos
 – Fiery SeeQuence Impose
 –  Fiery SeeQuence Compose (opcional)

Impressão de Dados Variáveis
•  VDP Record-Level Finishing (Acabamento a Nível 

de Registro VDP) possibilita aplicar acabamento a 
um trabalho VDP em um nível de registro

•  Capacidades de Imposição Visual VDP incluem 
visualização raster, impressão de prova de amostra 
e Controle de Tiras

•  A Definição do Comprimento de Registro permite 
que arquivos PS e PDF sejam processados como um 
trabalho VDP de comprimento fixo de registro 

•  Suporta os seguintes formatos:
 – VIPP® 8
 – PPML 2.2 (diretamente suportado por EFI)
 – Fiery FreeForm™

Formatos de Arquivo 
Compatíveis
• Adobe PostScript® Níveis 1, 2, 3
• PDF/X-1a, 3 e 4 
• EPS 
• Adobe Acrobat® 9.1; PDF Original 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 
e 1.7
• CT/LW
• TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG

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

• Suporte LPR/LPD
• Port 9100
• IPP Suporte para 10/100/1000 Ethernet
• Compartilhamento de impressão SMB (em TCP/IP) 
• Impressão FTP 
• Impressão via e-mail
• EtherTalk® Phase II 
• SNMP v3 
• JMF (formato de mensagem de trabalho JDF) 

Ambientes Clientes
•  Windows® 7
•  Servidor Windows 2008 32 e 64 bits e R2 64 bits
• Windows Vista
• Windows XP 32 e 64 bit
• Servidor Windows 2003 32 bit
• Servidor Windows 2003 SP1 64 bits
• Macintosh OSX 10.4 ou superior

Funções de Segurança
•  A filtragem de IP para IPv4/IPv6 permite que o 

usuário aceite ou negue conexões de um endereço 
IP específico

•  A função Apagamento protegido sobrescreve o 
arquivo três vezes durante a exclusão do trabalho

• Backup e Restauração 
• A Ferramenta de Clonar da Fiery restaura o Fiery de  
 volta à produção, em minutos
•  Windows XP Pro FES oferece operação mais segura
• Driver de disco rígido removível (opcional)
• Autenticação de Usuário via LDA
•  P IP Sec Support oferece segurança aos Protocolos
 de IP por meio de criptografia e de um mecanismo  
 de autenticação
• Suporte SSL/TLS 
• Gerenciamento de Certificado 
• Criptografia de informações críticas 
• Suporte IPv6

 Dimensões/Pesos
• Servidor de impressão:

 – Altura: 19,23pol. 
 – Largura: 8,36pol. (22 cm)
 – Profundidade: 19pol. 

• Peso: 30,3 Kg. (66,9 lb)Bancada:
 – Altura: 60,5pol. (154 cm)
 – Largura: 32,1pol. (81,5 cm)
 – Profundidade: 40.0pol. (101 cm)

Peso: 43,2 lb. Energia
•  Chaveamento automático: 100 – 240 V, 60/50 Hz 

para uso global
• Processador: 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
• Potência Total: 203,9 W (máximo)
• BTU/hora: 696

Opções
•  Estação de Trabalho Integrada Fiery: Bancada, Kit 

GUI (visor, teclado e mouse)
•  Fiery Colour Profiler Suite

 – Preparação de Perfil
 > Impressora Profiler
 > Linker de Dispositivo
 > Monitor Profiler

 – Edição e Inspeção de Perfil
 > Inspetor de Perfil
 > Editor de Perfil

 – Garantia da qualidade
 > Verificador de Cor

•  Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
 – Exibição de imagens
 – Pré-análise
 – Pós-análise
 – 2 Mapeamentos de Impressão em Cores
 – Pastas Automáticas, Filtros GA 

• Fiery SeeQuence Compose
• Drive de disco rígido removível


