
SÉRIE   800         Acelerando o Desempenho

sistema multifuncional
KIP 860   

sistema de impressão de produção
KIP 870   

Sistema de produção multifuncional
KIP 880      890   

A Série KIP 800 acelera o desempenho para 
um novo nível de usuários de documentos técnicos, gráficos e de escritório.

Simplesmente superior
Passagem única em preto
A tecnologia da Série KIP 800 de passagem única em preto aumenta a produtividade em 25% e oferece baixo custo 
de operação líder de mercado para imagens monocromáticas.

Cores vibrantes
Os sistemas da Série KIP 800 produzem imagens com cores vibrantes. Todas as impressões e cópias geradas pelos 
sistemas KIP Série 800 são 100% à prova d'água e totalmente resistentes à luz, o que significa que não vão desbotar 
ou exibir deterioração na cor por exposição à luz durante longos períodos em aplicações ao ar livre, mesmo em 
condições climáticas adversas.

Produtividade de imagens avançada

Velocidade  
operacional

Valor  
excepcional

Baixo custo de  
operação

Passagem única em preto
334 m2 por hora 

25% de aumento na produtivi-
dade

Cores
268 m2 por hora

Imagens de cores vibrantes

Pacote de software de impres-
são KIP System K

Incluído com  
Toda a Série KIP 800

Economia 
Liderança de mercado 

Baixo custo de propriedade



KIP é uma marca registrada do Grupo KIP. Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados são marcas registradas de suas respectivas empresas. Todas as características e especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
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RECURSOS DO KIP 800 
SÉRIE COLORIDA 
projetados para a operação 
sem esforço
• Produção de impressão colorida e em preto e branco
• Sistemas de dobradura, empilhamento e acabamento 

integrados
• Recorte de rolo automático
• Tecnologia de troca rápida
• Porta USB integrada para unidades externas 
• Produção a velocidades de impressão e digitalização 

extraordinárias
• Assistência de carregamento de mídia
• Comprimentos de impressão estendidos para produtividade 

máxima
• Calibração de imagem automática para saída de cores precisa
• Criação de documentos técnicos e gráficos de exibição
• Cartuchos de toner de grande capacidade para produtividade 

e execuções de impressão contínuas

Assistência de carregamento de mídia 

Um sistema de tampa de rolo 
ergonômico simplifica o processo 
de carregamento da capacidade 
de mídia de 278 ou 557 metros 
quadrados.

Impressão de produtividade 

Os sistemas de impressão KIP 
Série 800 oferecem uma resolução 
magnífica, em velocidades de 
impressão incríveis de até 334 m2 
por hora ou 268 m2 em cores.

Comprimentos de impressão estendidos

O KIP 800 Série Colorida manipula 
imagens de impressão longas em 
uma variedade de tipos de mídia 
de qualquer uma de suas 2 ou 4 
gavetas de rolo integradas para a 
máxima produtividade e eficiência 
do operador.

Toner de grande capacidade 

Cada cartucho CMYK contém 1.000 
gsm de toner para uma capacidade 
total de 4.000 gsm, permitindo 
execuções de impressão coloridas 
e em preto e branco ininterruptas 
mais longas para a produtividade do 
sistema contínua. 

Tecnologia de troca rápida 

A tecnologia de impressão do KIP 
800 Série Colorida elimina os atrasos 
da troca de rolo, proporcionando 
maior produtividade. 2 ou 4 rolos de 
mídia e um alimentador de folhas 
fornecem tamanhos de impressão 
mistos à velocidade máxima de 
produção. 

System K Software

O KIP 800 Série Colorida aumenta 
a produtividade enquanto simplifica 
a experiência do usuário com a 
navegação por tablet sensível 
ao toque, pacote de software 
diversificado com barras de 
comando de faixa de opções e ícones 
padronizados do sistema, juntamente 
com integração de nuvem.

Passagem única em preto 

A Série KIP 800 de passagem única 
em preto oferece aumento de 25% 
na produtividade. Um exclusivo 
sistema de correia propulsora única 
realiza calibragens automáticas 
para um tratamento de imagens 
preciso e saídas de cor arrojadas e 
expressivas.

Impressão colorida e em P&B 

Os sistemas de impressão de 
produção a LED colorida e em preto 
e branco KIP 800 Série Colorida são 
baseados em um design exclusivo 
que reduz os custos operacionais 
e rapidamente alterna entre a 
produção colorida e em preto e 
branco.
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KIP COLOR 
PRINT SYSTEMS

WWW.KIP.COM
Dynamic Productivity 
No reduction in speed when printing large files or complex documents 

Superior Image Quality 
KIP CMYK dry toner technology produces brilliant high resolution color 
images with low operational costs

Interactive Communication  
Enhanced file management via cloud connectivity, onboard storage, network 
communication and USB port

Integrated Workflow  
System K Software provides powerful print submission control through the 
touchscreen, PC, browser and print driver applications

Touchscreen Tablet Navigation
12” display for simple fingertip control for all print system activity

System Intelligence
Administration controls include system wide account features, full color 
operator guides and a “new” Media Management interface 

Printing and Media Flexibility
Flat stacking and print folding for a wide range of media
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KIP 800 SERIES
COLOR PRINT SYSTEMS

Dynamic Productivity 
No reduction in speed when printing large files or complex documents 

Superior Image Quality 
KIP CMYK dry toner technology produces brilliant high resolution color 
images with low operational costs

Interactive Communication  
Enhanced file management via cloud connectivity, onboard storage, network 
communication and USB port

Integrated Workflow  
System K Software provides powerful print submission control through the 
touchscreen, PC, browser and print driver applications

Touchscreen Tablet Navigation
12” display for simple fingertip control for all print system activity

System Intelligence
Administration controls include system wide account features, full color 
operator guides and a “new” Media Management interface 

Printing and Media Flexibility
Flat stacking and print folding for a wide range of media
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