
KIP 2300
CCD TECHNOLOGY SCAN SYSTEM

Sistema KIP 2300
Versatilidade incrível
Produtividade máxima
Qualidade de imagens excepcional

TECNOLOGIAS AVANÇADAS 

• A conexão direta é compatível com impressoras KIP
• Modos predefi nidos de digitalização – padrão ou   
  produção
• Sistema distinto de iluminação original com LED 
  branco
• As tecnologias avançadas KIP proporcionam resulta
  dos superiores
• Produtividade de alta velocidade com a tecnologia 
  Super-Speed USB3
• Velocidades de digitalização monocromática de até 
  305 mm por segundos
• Velocidades de digitalização colorida de até 
  152 mm por segundos  

Board Scanning
The KIP 2300 provides the ultimate ease of use functionality 
for scanning rigid and thick documents. By placing the 
2300 scanner in “automatic board mode”, documents up 
to 0.6” thick may be easily scanned to fi le or copied.

KIP 2300 CCD Technology Scanner
O sistema de digitalização de alta produtividade KIP 2300 é uma solução de alta resolução 
e alta velocidade que oferece tratamento aprimorado de imagens monocromáticas e a 
máxima qualidade em digitalização colorida dentro de um design excepcionalmente 
versátil e ergonômico, ideal tanto para ambientes centralizados quanto descentralizados.

Scanner monocromático/colorido KIP 2300
O scanner de alta produtividade KIP 2300 estabelece um padrão excepcionalmente 
elevado de velocidade, qualidade e fl exibilidade em um sistema de captura de imagens 
digitais. O KIP 2300 é uma solução de digitalização de alta velocidade que oferece 
fl exibilidade de fl uxo de trabalho de primeira classe. A melhor produtividade da categoria 
é obtida por meio de uma combinação de captura de imagem avançada baseada em 
câmera e da nova tecnologia Super-Speed USB3 para produtividade de dados extrema-
mente elevada sem pausas ou atrasos.
A fantástica qualidade de imagens é proporcionada por meio do uso inovador de fontes 
de luz de LED branco brilhante, para iluminação e resolução de captura de imagens de 
600 x 600 ppp. 
O scanner monocromático/colorido KIP 2300 oferece aos usuários intensivos os mais 
elevados padrões em termos de qualidade de imagem, versatilidade e produtividade. 
O design exclusivo dos scanners KIP 2300 permite que usuários capturem, arquivem, 
imprimam e compartilhem imagens monocromáticas e em quatro cores a velocidades 
elevadas com alimentação do documento com face para cima ou para baixo, para obter 
o máximo em termos de produtividade.  
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Qualidade superior de imagens
As tecnologias de tratamento de imagens do KIP 2300 criam impressões, 
cópias e digitalizações em preto e branco nítidas de desenhos técnicos, 
fotografi as, mapas e renderizações.  O modo avançado de tons de cinza é 
ideal para reproduções fotográfi cas precisas.

O scanner KIP 2300 oferece aos usuários intensivos imagens com fi delidade 
excepcional de cores sem sacrifi car a velocidade nem a resolução! 
Compatível com as impressoras KIP, o KIP 2300 oferece qualidade de 
digitalização-para-arquivo e de imagem de cópia muito superior à da 
concorrência.

Flexibilidade de alimentação de documentos com 
face para cima e para baixo
O scanner colorido KIP 2300 foi projetado com seções de alimentação 
integrada dupla de documentos, para satisfazer preferências de fl uxo de 
trabalho de digitalização tanto com a face para cima quanto para baixo. A 
unidade superior de digitalização aceita documentos com a face para cima, 
para alta velocidade de digitalização, e os devolve ao usuário. A unidade 
inferior de digitalização oferece aos usuários a capacidade de fl uxo de 
alimentação de originais para alimentar fl uxos de trabalho de digitalização e 
para digitalizar de modo efi caz originais espessos, como originais montados 
em chapas de PVC (Sintra), base de espuma e outros substratos.

A cor da KIP é verde
A KIP tem um compromisso com o desenvolvimento de projetos de 
produtos que promovam a saúde e a sustentabilidade ambiental. A nossa 
meta é melhorar e aprimorar de forma consistente as tecnologias utiliza-
das nos produtos KIP, de modo a ajudar a manter o nosso planeta verde.

KIP ImagePro Software 
As a standard PC based package for exclusive use with KIP 720 and 2300 
scanners, KIP ImagePro – Scan & Copy software provides a complete 
set of features for high resolution color and B&W copy and scan-to-
fi le applications.  KIP ImagePro tools are designed to enhance color 
management capabilities and includes extensive features for increased 
productivity:

• Real Time Image Quality Adjustments
• High Defi nition Viewer
• Advanced Area of Interest (AOI) for Copy and Scan
• Auto De-skew
• Auto Document Width and Size Detection 
• Auto Start for Stream Feeding Productivity

Standard KIP ImagePro provides advanced copying and 
scanning of all monochrome and color documents.

A COR DA
KIP É VERDE


