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Como obter a melhor qualidade de cores 
O EFI Color Profiler Suite oferece a melhor solução de criação de perfis para todos 
os ambientes de impressão e é adequado especialmente para impressoras em 
servidores EFI. As ferramentas de gerenciamento de cores integradas e completas 
garantem total controle sobre a qualidade das cores durante todo o fluxo de trabalho 
de impressão de cores. Esta suíte flexível baseia-se em soluções de gerenciamento 
de cores líderes de mercado da EFI adotadas pelos mais exigentes profissionais de 
cores do mercado.

Atinge qualidade de cores ótima 

As ferramentas exclusivas permitem que o usuário obtenha 
a melhor cor possível das impressoras. O Color Profiler Suite 
realiza um controle preciso de todas as etapas do processo de 
impressão de cores, obtendo o mais alto nível de qualidade.

Oferece maior retorno dos investimentos

A suíte otimiza seu investimento proporcionando maior 
consistência e precisão de cores. Também garante a melhor 
integração com servidores EFI e pode ser combinada com 
o espectrofotômetro EFI ES-1000 para diversos fins, como 
calibragem e leitura de cor exata sem necessidade de 
adquirir hardware adicional.

Aumenta a produtividade

As ferramentas residem em uma suíte de gerenciamento de 
cores, portanto os usuários não precisam alterar os dispositivos 
de medição ou abrir outro software, garantindo a compatibilidade 
entre os aplicativos. Também simplifica as operações através 
da integração direta da suíte com os servidores EFI pela 
personalização das pré-definições das impressoras.

Reduz a curva de aprendizado

As ferramentas apresentam uma interface de usuário intuitiva, 
reduzindo a curva de aprendizado e permitindo que novas 
ferramentas sejam adotadas com maior facilidade e rapidez.

Simplifica compra e suporte

A solução permite que as empresas recebam todas as 
peças que fazem parte da solução de impressão de um 
único fabricante local, o que simplifica os processos de 
vendas, suporte, instalação e aquisição.

Reduz os custos

Ele reduz os custos combinando o benefício do método 
avançado de calibragem usando o EFI ES-1000 aos métodos 
avançados de criação de perfis do EFI Color Profiler Suite. 
Essa situação resulta em cores de qualidade superior e 
redução considerável no consumo de toner, já que o fluxo 
do trabalho é bem ajustado a todas as características 
exclusivas do mecanismo de impressão.

Módulos do Color Profiler Suite

Módulos de criação de perfil

Printer Profiler: Cria arquivos ICC para os dispositivos de 
saída em CMYK e RGB que permitem que os usuários 
obtenham o melhor desempenho do seu dispositivo de 
saída de cores. Além disso, permite cores consistentes em 
todos os dispositivos de saída.

Monitor Profiler: Calibra e cria perfis ICC para CRT, LCD e 
tela de laptop. Faz a correspondência de vários monitores 
para um monitor de referência. Permite também produzir 
provas eletrônicas precisas. 

Device Linker: Desenvolve perfis de link de dispositivos 
totalmente compatíveis com ICC para os espaços de 
cores RGB e CMYK. Estabelece conexões diretas entre 
dispositivos de imagem de fonte e destino para obter cores 
consistentes em um ambiente controlado.

Módulos de avaliação de perfil

Profile Editor: Edita perfis usando uma interface de usuário 
WYSIWYG intuitiva com recursos de edição como cores 
seletivas, edição de tons, edição de nós e ponto branco 
de mídia. Produz perfis perfeitos para adaptar às maiores 
exigências de cores.

Profile Inspector: Visualiza espaços de cores em 3D 
definidos pelos perfis de cores ICC. Compara os perfis e 
plota cores exatas para visualizá-las em referência a uma 
cor. Valida os perfis e os recursos de prova das impressoras 
de forma rápida e intuitiva. Também fornece uma interface 
de usuário totalmente visual, reduzindo os erros.

Módulo de controle de qualidade

EFI Color Verifier: Mede e compara valores de cores de 
prova para prova, impressão para impressão, prova para 
perfil ou impressão para referência, para um controle 
de qualidade eficaz. Garante a consistência entre uma 
impressão de referência e as impressões subseqüentes. 
Verifica se as provas correspondem às impressões e se 
estão em conformidade com os principais padrões.
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Configurações do produto

EFI Color Profiler Suite

Fornecido em versões com e sem filtro de UV  
do EFI ES-1000

Atualização do software EFI Color Profiler Suite  

para EFI ES-1000

Para clientes que já possuem um EFI ES-1000 

Atualização do Software EFI Color Profiler de  

EFI Color Profiler 1.5X para EFI Color Profiler Suite

Para clientes que já possuem um EFI Color Profiler 1.5  
e posterior

Especificações de produto com requisitos 
mínimos de sistema

Sistema operacional

• Windows 2000/XP/XPe

• Mac OS 10.3 e 10.4 (PowerPC e Intel aceitos)

Configuração

• Uma porta USB disponível

Memória

• 256 MB de RAM

Espaço de disco rígido

• 150 MB de espaço disponível no disco rígido

Resolução do monitor 

• 1024 x 768

Impressoras aceitas

• Impressoras de CMYK e RGB

Monitores aceitos

• LCD, CRT e monitores de laptop

Idiomas aceitos

Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português do 
Brasil, holandês, japonês.

Especificações técnicas do EFI ES-1000

As medições compatíveis incluem:

• Medição de refletância única

•  Medições da faixa de refletâncias com detecção 
automática de patch

• Emissão

Geral

•  Analisador espectral:  Rede de difração holográfica com 
matriz de diodo

• Interface: USB 1.1 ou superior

•  Dimensões físicas: (comprimento x largura x altura)  
151 mm x 66 mm x 67 mm 6 x 2,6 x 2,6 polegadas

• Peso: 185 gramas (6,5 oz)

Condições de potência e ambientais

Potência exigida: alimentado por USB

Temperatura operacional: 10º C a 35º C (50º F a 95º F)

Temperatura de armazenamento: -10º C a 50º C (14º F a 122º F)

Umidade: 0-80% sem condensação

O portfólio da 
EFI de soluções 
integradas aumenta 
a produtividade 
e melhora seus 
resultados 
financeiros. Para 
saber mais, visite 
www.efi.com.


