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Servei
Entorn de xarxa Client Server Architecture, suport en MAC i PC

Processador Intel Quad Cuore, 6MB de memòria 
Memòria estàndard 8GB (2X4GB) 1333 MHz DDR3

Disc dur Tèrmicament no re-calibrable, 500 GB de 3.5 polzades de sèrie ATA III (7.200 rpm) Disc Dur SR
Configuració EFI Certified HDD, amb la partició dual per a l’optimització del disc

Unitat òptica DVD-ROM Drive
Monitor Intec certificat per EFI RIP display

Opcions

Perfilador de color
Proporciona eines basades en ICC per a la creació professional i enllaços de perfils de dispositius basats en el 
famós color de Fiery.

Verificador de color
Verifica la qualitat i la fiabilitat de les impressions gràcies a la mesura i comparació dels valors de color segons 
la norma ISO, G7 o estàndards de qualitat propis.

ES2000
Un espectrefotòmetre o dispositiu de mesura, que s’utilitza per crear els treballs i els perfils de referència, com 
a afegit dels provistos de sèrie amb el Fiery XF RIP d’INTEC.

  

Hardware Fiery XF per a Intec
Fiery XF per a Intec és una solució de flux de treball lliurada a mida en una plataforma de maquinari de gran abast, tant per a MAC com 
per PC. El maquinari certificat EFI / Intec s’ha configurat per aconseguir la velocitat òptima i se subministra preinstal·lat de fàbrica.



Característiques avançades

• Suport multiplataforma per a Mac OSX® i Windows ®

• Adobe® PostScript® nivell 3 compatible
• Pantone® Plus, Pantone® , DIC , Toyo i suport biblioteca HKS
• Nombre il·limitat de colors plans i capacitat de reemplaçar colors 
  de procés (C,M,Y o K) amb un color especial
• Gestió de perfils de Color ICC
• Arxius compatibles d’entrada: PSD, TIFF, JPEG, JPEG2000,  
  PDF, imatge PDF, EPS, imatge RAW, PS, EPS, DCS1, i DCS
• Adobe® PDF Print Engine (APPE) v2.6 
• Múltiples entorns de flux de treball / cues d’impressió
• Perfils multimèdia per defecte recomanats per Intec 
• Client Smartphone i tablet (XF Client Mobile)
• Ajustaments de color - de CMYK, RGB / brillantor, contrast, 
  saturació, enfocar
• Compatibilitat amb el controlador RGB
• ‘Arrossegar i deixar anar’ o importació manual (carpeta calenta)
• Automatització millorada i manual pas i repetició
• Automatització millorada i característiques d’implantació manuals
• Impressió de dades variables – unió de treball per a una 
  flexibilitat total
• Rota, escala, retalla i millora l’alineació
• Extreure i imprimir ‘a l’aire’

Perfilador de color
L’opció ‘Perfilador de color’ de Fiery XF ofereix un ampli 
conjunt d’eines per assegurar la consistència i la com-
binació de colors. Aquesta opció proporciona al client la 
capacitat de produir perfils ICC personalitzats que ràpi-
dament i fàcilment satisfaran les seves expectatives 
referents a la precisió i consistència del color. (veure 
ES2000)

Augmenta el rendiment de la impressora  Fiery XF d’Intec 
amb eines avançades de gestió del color disponibles en 
totes les etapes del flux de treball d’impressió, assegu-
rant que la reproducció del color és sempre la ideal. 

ES2000 Color Espectrofotòmetre
El ES2000 és un espectrofotòmetre de mà o un dis-
positiu de mesura que s’utilitza per crear treballs i perfils 
de referència, a més dels previstos de sèrie amb el Fiery 
XF. Per obtenir un color predictible i consistent en la 
seva impressora Intec, utilitzeu l’ES2000, que permet 
fer el perfil de qualsevol treball, amb un instrument  
que mesura ràpidament i amb gran precisió les mos-
tres de colors per a la linealització d’impressora.

Verificador de color
L’opció de verificador de color és una solució conveni-
ent i fàcil d’usar per assegurar-ne tant la qualitat interna 
com externa. És una eina essencial per a una impressió 
fiable, ja que es mesuren i es comparen els valors del 
color. Es garanteix una boníssima qualitat, en qualsevol 
indret de treball i amb els mateixos colors per produir 
una sortida de color idèntica cada vegada. Aquesta opció 
flexible també és compatible amb una varietat d’aparells i 
tires de control i permet veure els resultats sobre les nor-
mes ISO, així com establir les seves pròpies normes de 
qualitat. També redueix els costos de distribució, servint 
com a eina de proves fiables.

Disponible en bona varietat d’idiomes:
Anglès, francès, italià, alemany, espanyol, coreà, japonès, xinès, búlgar, bosnià, croat, serbi, català, txec, danès, finlandès, grec, hongarès, 
macedoni, neerlandès, noruec, polonès, portuguès, portuguès (Portugal), romanès, rus, eslovè, suec i turc.

Opcions de treball
El programari modular del RIP Fiery permet afegir opcions com ara les característiques avançades de color que s’indiquen 
a continuació. Aquests nous aspectes ajuden a respondre als canvis i a garantir que rebi una veritable escalabilitat.

Fiery® XF per a Intec
L’avantatge afegit del Workflow, el flux de treball

Redueix temps
Tenir el color correcte és només una part de la història. 
En un veritable entorn de producció, a l’hora de treballar, 
en la creació de fulletons o fins i tot en el senzill pas de 
repetir una sola targeta de visita en un full A4 o en un full 
SRA3 és fonamental poder reduir el temps.
La solució RIP Fiery Intec és tot un flux de treball. Això 
proporciona: creació de fulletons, repetició esglaonada, 
N-up i una major funcionalitat; és a dir, el que redueix 
el temps de dissenyadors quan treballen, i per suposat 
la precisió digital millora la postulació de tall i redueix el 
temps en l’acabat de la impressió digital.

Reduieix costos amb fluxos de treball automatitzats
Crea fluxos de treball predefinits, que reflecteixen les 
tasques més comunes que es realitzen, aquestes auto-
matitzaran el que faci, sempre amb coherència i una ma-
jor velocitat de producció per a vostè i el seu equip; a més, 
permeten preconfigurar la mida i tipus de paper. Amb la 
interfície d’usuari és totalment personalitzable, i per tant, 
l’aplicació es pot adaptar a les necessitats de cada opera-
dor per a una major eficiència i per reduir els els errors.

Utilitza l’última tecnologia Adobe®

Fiery XF també admet les últimes tecnologies per racionalitzar i millorar el flux de treball i comunicació, incloent 
l’Adobe® PDF Print Engine v2.6 per garantir la representació directa d’arxius PDF sense necessitat de conversió a 
PostScript®. Això assegura una integració perfecta de qualsevol efecte o element que és aplicat sobre el PDF a un 
nivell de disseny, estalviant valuós temps i reduint en gran mesura els errors de producció.

Ajustament de color
Ajustar fàcilment el color és senzill utilitzant els controls 
que apareixen a la finestra de vista prèvia en pantalla, 
just abans de la impressió.

Ultima el control de color i té l’habilitat de fer 
perfils personalitzats
Per ultimar la precisió del color, 
vostè pot crear els seus propis 
perfils. EL ES2000 i  les opcions 
del ‘Perfilador de color’ ofer-
eixen una manera convenient i 
fàcil de construir perfils person-
alitzats. 

Menors costos de funcionament
El tòner negre és més rendible que altres tòners de 
color, pel que la solució de la Intec Fiery XF pot reduir 
els costos de funcionament proporcionant una opció per 
convertir text i gràfics de línia de negre compost (CMYK) 
a compost negre vertader, la qual cosa permet un imatge 
amb el tòner més rendible.

Control de patró de color
Produeixi documents professionals sabent que els colors 
de la marca o el logotip d’una empresa s’imprimiran amb 
precisió i consistència cada vegada. Introduïu valors de 
color específics per a una fàcil coincidència de color, in-
cloent PANTONE® Color.

Qui pot beneficiar-se del flux de treball de Fiery       
Intec i de programari RIP?
Tothom que vulgui imprimir dades vectorials (EPS i logotips) 
i textos ben perfilats, així com qualsevol persona que vulgui 
imprimir fotos i les dades de mapa de bits o imatges vectori-
als amb el color més real possible i per treballs, en els quals 
la velocitat d’impressió sigui important. De fet, qualsevol per-
sona que té un sistema d’impressió digital Intec.

Tot això podria ser per a: agències de publicitat, arqui-
tectes, artistes, enginyers de construcció, copisteries, dis-
senyadors, impressors digitals, fotògrafs, agències immo-
biliàries, establiments minoristes, serigrafia i retolistes.

Per què necessito un RIP o flux de treball?
Dispositius de sortida d’alta definició com ara les impres-
sores Intec requereixen informació que es genera per a l’art 
de ser imprès. Aquesta informació es converteix en punts 
d’impressió depenent de la resolució de la impressora Intec. 

La impressió d’imatges de mapa de bits és possible amb 
els controladors estàndards del sistema Intec. No obstant 
això, els dissenys i el control de color tenen les seves 
limitacions en utilitzar els controladors; de manera que els 
impressors comercials, les agències de disseny i les em-
preses que busquen la millor qualitat d’impressió es poden 
beneficiar del Fiery Intec RIP.
 
Els beneficis de RIP Fiery amb la impressora 
Intec

Impressió més nítida
Text, logotips i imatges vectorials nítides. El RIP Fiery interpre-
ta el text, logotips i altres dades vectorials i tradueix tot això en 
dades vectorials de vora afilats amb la més alra resolució utilit-
zant l’avantatge d’escala de les dades basades en vectors.

Colors precisos
La Intec Fiery RIP utilitza perfils de color ISO per a un “color 
vertader” de sortida. Amb això es garanteix un color més 
real i un resultat imprès d’alta qualitat. L’Intec Fiery RIP 
proporciona un conjunt de perfils predeterminats per facili-
tar i assegurar un control òptim.

L’ús de Fiery® XF d’Intec assegura maximitzar la seva inversió en impressió Intec produint treballs amb gran 
qualitat i precisió cada vegada que imprimeix. 

La gran nitidesa i la qualitat d’impressió, així com el control de color RIP ofereix un nou terreny avançat i 
una optimització del procés de color. A més a més, ofereix característiques líders en la indústria, incloent la 
imposició, dades variables i l’edició de color.
La seva interfície d’usuari personalitzable permet crear fluxos de treball propis,  la creació de sortida digital 
automatitzada i la racionalització de la seva producció d’impressió.


