IC-413 — proste i niedrogie drukowanie w kolorze
Kompleksowe zarządzanie kolorami, pełne bezpieczeństwo, niskie koszty i łatwość obsługi — wewnętrzny kontroler EFI Fiery
stanowi doskonałe uzupełnienie profesjonalnych funkcji druku kolorowego dostępnych w urządzeniach do cyfrowego druku
kolorowego Konica Minolta bizhub PRO C6000L, bizhub PRO C6000/C7000 i bizhub PRESS C6000/C7000. Z uwagi na niskie
koszty inwestycji kontroler ten idealnie sprawdza się w prostych konfiguracjach systemów do druku kolorowego, a kompleksowe
funkcje bezpieczeństwa dają pewność, że dane powędrują wyłącznie tam, gdzie powinny one trafić. Proste i przystępne kosztowo
zarządzanie kolorami, a także usprawnione zarządzanie plikami druku poprawiają wydajność pracy zarówno początkujących
użytkowników, jak i kreatywnych profesjonalistów.

Podstawowe informacje

Najważniejsze funkcje

Wewnętrzny kontroler EFI Fiery zwiększa wygodę
użytkowania, ułatwia organizację pracy i umożliwia
wszechstronne zarządzanie kolorami w urządzeniach
bizhub PRO C6000L, bizhub PRO C6000/C7000 i bizhub
PRESS C6000/C7000. Połączenie kontrolera druku
z urządzeniem do kolorowego druku cyfrowego Konica
Minolta umożliwia uzyskanie profesjonalnych wydruków.

Więcej koloru
Kontroler druku jest wyposażony w wydajny system
EFI do zarządzania barwami. Dzięki bogatemu
zestawowi narzędzi wyznaczających nowe standardy
Fiery ColorWise oferuje najwyższą elastyczność
zarówno zaawansowanym, jak i początkującym
użytkownikom. Fiery ColorWise zapewnia doskonały
i spójny kolor w każdego rodzaju aplikacjach,
platformach komputerowych, polach koloru
i formatach plików kolorowych.

Kontroler druku kolorowego EFI Fiery sprosta wszelkim
wyzwaniom we współczesnych zastosowaniach
biznesowych.

Obsługiwane urządzenia

Podwyższone bezpieczeństwo
Wbudowany kontroler EFI Fiery zawiera bogaty zestaw
skutecznych narzędzi zapewniających pełną kontrolę
bezpieczeństwa danych wraz z dostępem do samego
kontrolera. Administrator może ustalać szeroki
zakres funkcji i ustawień bezpieczeństwa, łącznie
z uwierzytelnianiem i przydzielaniem indywidualnych
przywilejów, takich jak dostęp do koloru, blokowanie
portów sieciowych i implementacja oprogramowania
antywirusowego.
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Elementy opcjonalne

Fiery Command WorkStation — pełna kontrola
organizacji pracy klientów lokalnych i zdalnych
Narzędzia Fiery ColorWise Pro — pełne
zarządzanie kolorami
Colour Editor i Profile Manager — pobieranie
profili ICC, symulacji oraz profili urządzeń
i zarządzanie nimi, a także dostosowywanie
profili ICC i krzywych koloru
Fiery Print Calibrator — prosty interfejs
do podstawowych i zaawansowanych metod
kalibracji
Fiery Spot-On – automatyczne rozpoznawanie
kolorów PANTONE, RGB, CMYK, lab
czy innych barw specjalnych, nawet jeżeli
zamieszczone są na tej samej stronie













Przepływ danych

EFI Color Profiler Suite służy do skutecznego
tworzenia, wizualizowania, testowania
i edytowania profili barwnych za pomocą
jednego rozwiązania do obsługi profili
EFI SeeQuence Impose daje nieograniczone
możliwości dokonywania impozycji, obsługując
funkcje podglądu rastra, wydruków próbnych
oraz pasków kontrolnych (minimalizujących
zużycie materiałów)
Hot Foldery umożliwiają automatyczny
druk standardowych prac przez wszystkich
użytkowników
Automatyczne zalewkowanie umożliwia korektę
niedokładnej rejestracji barw
Bezpieczne kasowanie wszelkich plików druku
usuniętych z twardego dysku Fiery
Productivity Pack umożliwia skrócenie czasu
przestoju, usprawnia kontrolę nad kolejkami
wydruku i zaawansowanymi opcjami koloru
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Specyfikacja
Sprzęt
 Procesor Intel® Dual Core @ 2,6 GHz
 Twardy dysk 160 GB SATA
 Szybka pamięć 2 GB
 Ethernet (10/100/1000-Base-T)
 Fiery System 9e

Formaty plików
Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3
 Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; PDF/X-1a, 3
 PCL
 Fiery® FreeForm™ v1/Fiery® FreeForm™ v2.1


Systemy operacyjne klienta
 Windows® 7/2000/XP/Vista™
 Windows® Server 2003/2008
 Macintosh® OSX (10.3.9 lub nowszy)
 Intel Macintosh OSX (10.4 lub nowszy)

Obsługa i dostępność podanych specyfikacji i funkcji zależą od systemu operacyjnego, aplikacji, protokołów sieciowych, a także konfiguracji sieci i systemu.
Specyfikacje i akcesoria podano według informacji dostępnych w czasie druku. Informacje te mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
 Konica Minolta nie gwarantuje, że podane informacje o cenach i specyfikacje nie zawierają błędów.
 Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli, co zostaje niniejszym uznane.
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