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A KIP tem um compromisso com o desenvolvimento de projetos de produtos que promo-

vam a saúde e a sustentabilidade ambiental. A nossa meta é melhorar e aprimorar de 

forma consistente as tecnologias utilizadas nos produtos KIP, de modo a ajudar a manter 

o nosso planeta verde.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL



DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DA KIP
KIP sistemas preto e branco são desenvolvidos e fabricados com o objetivo de reduzir constantemente o impacto ambiental 
em todas as etapas do ciclo de vida do produto. A meta geral da KIP é reduzir as emissões de CO2, a poluição do ar e 
da água, além de diminuir o consumo de energia de nossos produtos, instalações de manufatura e transporte. Durante 
o desenvolvimento dos produtos, a KIP define padrões ambientais específicos e somente lança itens que ultrapassem tais 
padrões.  

A área de P&D da KIP dá especial atenção aos seguintes aspectos:
• Projeto de economia de energia
• Projeto e componentes recicláveis
• Construção compacta e confiável para uma vida útil de produto mais longa
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BAIXAS EMISSÕES - ALTA EFICIÊNCIA
• Os produtos da KIP são projetados para apresentar emissões ultra baixas de ozônio, ruído e partículas.
• Todos eles utilizam uma variedade de modos de descanso e temporizadores, para reduzir o consumo de energia.
• Durante a operação, o consumo de energia dos produtos da KIP é um dos mais baixos do mercado, graças à eficiência no 

projeto.
• Os processos de manufatura da KIP reduziram o consumo de eletricidade em 33%, ao mesmo tempo em que 

aumentaram a produtividade.

REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO
• A KIP não usa reveladores baseados em metais nem ímãs de neodímio em seus processos de impressão amigos do 

meio ambiente.
• Os recursos de software de seleção automática de rolos, rotação de imagens e de “cortar para o tamanho da imagem” 

reduzem o desperdício de materiais de impressão.
• O software inteligente e fácil de usar assegura que as imagens sejam impressas de modo correto logo na primeira vez, 

minimizando desperdícios.

REUSO E RECICLAGEM
• Os cartuchos de polipropileno para toner da KIP são facilmente recicláveis.
• Papel reciclado pode ser utilizado sem prejudicar a confiabilidade nem a qualidade das imagens.
• A embalagem do produto usa materiais recicláveis e materiais que tem menos impacto no nosso ecossistema. 
• Almofadas de ar ou papel picado reciclado são usados em vez de flocos de isopor ou produtos de embalagem baseados em 

petróleo.
• Os produtos KIP podem ser remanufaturados, e mais de 97% das peças de cada sistema podem ser recicladas, para 

reduzir o despejo em aterros sanitários.

DESIGNS ATUALIZÁVEIS E COMPACTOS
• Os sistemas KIP usam um design modular e compacto, para reduzir o espaço total ocupado pela base.
• As atualizações dos sistemas KIP incluem códigos-chave eletrônicos sem necessitar de manuseio, embalagem e transporte 

adicionais.
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TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO DE ALTA DEFINIÇÃO (HDP) - UTILIZAÇÃO 100% EFICIENTE DO TONER
Os sistemas P&B da KIP apresentam utilização 100% efi ciente do toner, reduzindo enormemente os custos de impressões, 
ao mesmo tempo em que oferecem um retorno de valor excepcional e o menor custo de propriedade do mercado. 
Nenhum desperdício de toner e a ausência de sistemas de limpeza convencionais resultam num consumo menor de 
toner.  Os sistemas KIP também não utilizam carregadores, reveladores ou recipientes para resíduos que requeiram 
descarte e substituição.  A eliminação do desperdício de toner signifi ca menos toner nos aterros sanitários e um meio 
ambiente mais limpo.  

Além disso, a tecnologia HDP da KIP utiliza menos peças do que sistemas fotocondutivos convencionais, resultando em 

maiores intervalos entre as chamadas de manutenção técnica.   
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TECNOLOGIA DE FUSÃO DE AQUECIMENTO POR INDUÇÃO (IH)
A KIP utiliza a tecnologia de aquecimento por indução, para criar uma unidade de fusão eficiente em termos de energia. 
Sem esta tecnologia, a temperatura no modo standby precisa ser mantida alta, para permitir um rápido período de 
aquecimento até a temperatura de fusão necessária. Porém, isso consumiria uma quantidade significativa de energia no 
modo standby.

Aquecer a unidade de fusão utilizando o aquecimento por indução reduz incrivelmente o consumo de energia. A 
temperatura requerida é atingida muito mais rapidamente e pode ser controlada de modo preciso, resultando em uma 
perda minimizada de energia. O curto período de aquecimento permitido pela tecnologia KIP faz com que os usuários 
possam tirar o máximo proveito dos modos de economia de energia.

BAIXO VALOR DE CONSUMO DE ELETRICIDADE TÍPICO (TEC)
A cada novo produto desenvolvido, a KIP busca não apenas cumprir com os mais recentes regulamentos ambientais, 
mas também permanecer abaixo dos valores recomendados. Um critério importante é o valor TEC, que é a base do 
certificado Energy Star. O valor TEC representa o consumo típico de eletricidade de um produto eletroeletrônico no 
periodo de uma semana, com base no uso médio.
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CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA
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 utilizadas nos produtos KIP, de modo 
a ajudar a manter o nosso planeta verde.  As tecnologias premiadas de impressão e tratamento de imagens encontradas 
nos sistemas KIP são cuidadosamente projetadas para apresentar o menor consumo de eletricidade durante a operação. O 
consumo de energia durante períodos ociosos também foi reduzido, diminuindo o custo total de propriedade e mantendo 
a menor pegada ambiental possível.

EXCELENTE CONTROLE DE ENERGIA 
Todos os sistemas KIP contam com modos de economia de energia, para reduzir o consumo durante os períodos ociosos. 
Os modos de economia de energia entram em ação automaticamente depois do período programado. Além disso, os 
sistemas KIP são reiniciados automaticamente assim que um usuário utiliza a tela sensível ao toque do sistema ou um 
trabalho de impressão é iniciado.

CICLOS DE SUBSTITUIÇÃO OTIMIZADOS 
Os produtos KIP apresentam peças de substituição separadas e individuais para a maioria dos modelos. Isso estende 
significativamente a vida dos componentes e otimiza seu ciclo de substituição. Em muitos sistemas da concorrência, 
unidades inteiras de tratamento de imagens precisam ser substituídas quando a unidade de tambor atinge o fim de sua 
vida útil, mesmo que a unidade de revelação ainda possa ser usada. 

Ter uma unidade de tambor e uma unidade de revelação separadas aumenta a eficiência energética, ajuda a economizar 
recursos e reduz consideravelmente os custos de tratamento de imagens.  Além disso, componentes com vida útil mais 
longa aumentam a eficiência do produto em termos de produtividade aprimorada — mais impressões podem ser feitas — e 
menor necessidade de manutenção técnica. Além de baixar os custos de impressão, isso também reduz a pegada total de 
carbono dos produtos e serviços da KIP.

 



CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS 
A busca contínua da KIP para atender aos padrões ambientais globais não interrompe o nosso compromisso com reduções 
substanciais de emissões de CO2. A KIP cumpre com as leis e os regulamentos ambientais em todo o mundo. Os nossos 
esforços incluem o uso ativo de materiais reciclados e restrições quanto ao uso de materiais perigosos em nossos produtos.

ENERGY STAR
Os produtos que atendem a determinados padrões podem ser registrados como dispositivos aprovados 
pela Energy Star como parte de um programa de economia de energia para equipamentos de escritório. 
Implementado em 1995, por meio de um acordo entre os governos do Japão e dos EUA, esse programa 
internacional foi ampliado e agora inclui UE, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Taiwan, além de 
outros países. 

ROHS
A Diretiva RoHS (Restrição a Substâncias Perigosas da UE) está em vigor no mercado europeu 
desde julho de 2006. A KIP tem um compromisso integral com a RoHS e não apenas evita as 
substâncias listadas nessa diretiva, como descontinuou seu uso em todos os produtos.

MATERIAL DE IMPRESSÃO CERTIFICADO PELO FSC
Para todos os sistemas, a KIP recomenda materiais de impressão certificados pelo FSC (Conselho de Manejo Florestal) 
como uma indicação de que os fabricantes de papel adotam as práticas de manejo florestal responsável. A produção 
desses tipos de papéis apresenta uma pegada ambiental mínima, porém sem perder nada em termos de qualidade e 
confiabilidade.
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FUNCIONALIDADE DE IMPRESSÃO DUPLICADA 
(2-UP)
Com um único clique, os usuários do software KIP conseguem 
produzir impressões duplicadas em meio-tamanho. As 
imagens são exibidas graficamente lado-a-lado com a seleção 
automática de material de impressão baseada nas dimensões 
de impressão dos documentos originais. Imagens aninhadas, 
em meio-tamanho, são produzidas de modo eficiente em 
folhas únicas para posterior corte e distribuição.

A impressão aninhada reduz o tempo total de produção de 
trabalhos em meio-tamanho, garantindo a máxima eficiência 
do fluxo de trabalho. Este novo e poderoso recurso é compatível 
com a tendência emergente do setor de demandar uma maior 
produção de conjuntos em meio-tamanho com um impacto mínimo sobre o meio ambiente.

• Seleciona automaticamente tamanhos de rolo e calcula o comprimento de corte adequado
• Comporta a demanda cada vez maior por impressões em meio-tamanho
• A pré-visualização de impressões garante uma colocação adequada da imagem
• Reduz o desperdício de papel e aumenta a produtividade

COMBINAÇÃO DE TRABALHOS DE CÓPIA E DE IMPRESSÃO
Pequenos trabalhos de cópia e impressão causam ciclos frequentes de reaquecimento, que entram em conflito direto 
com a eficiência máxima de energia. Portanto, é vantajoso reunir trabalhos de cópia e impressão em caixas de correio de 
usuários individuais. Quando conveniente, todos os trabalhos armazenados podem ser facilmente impressos de uma única 
vez. Outra vantagem é que todos os dados armazenados já terão sido processados, prevenindo a ocorrência de longos 
períodos de ociosidade e reaquecimentos periódicos entre trabalhos de impressão.

COMPARTILHAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS
A maneira mais ecológica de compartilhar informações e documentos é a digital. Em vez de imprimir, quase todos os 
produtos KIP oferecem o recurso de digitalizar documentos e enviá-los diretamente para múltiplas destinações: e-mail, 
FTP, SMB, etc. Por exemplo, ao fazer a preparação para uma reunião, a documentação necessária pode ser distribuída 
por e-mail. Os participantes podem então decidir se preferem imprimir os documentos ou vê-los na tela do computador. 
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FÁCIL PROGRAMAÇÃO DE TRABALHOS
Para facilitar o uso da ampla gama de funções ecológicas encontradas nos sistemas KIP, é possível programá-los 
previamente, integrando uma funcionalidade amiga do meio ambiente a qualquer processo de cópia, impressão e 
digitalização.  Os recursos programados previamente também facilitam a utilização de produtos KIP por usuários sem 
treinamento.

Os recursos de programação de trabalho acrescentam uma facilidade operacional adicional, permitindo que os usuários 
combinem os recursos de que necessitam com mais frequência numa única tela de configuração. As configurações 
amigas do meio ambiente, como impressão duplicada, podem ser incluídas individualmente. Praticamente nenhum 
treinamento para usuário é necessário, e os ambientes corporativos se beneficiam da curva de aprendizado minimizada.

FUNÇÃO TEMPORIZADOR
A fim de evitar o desligamento involuntário de um dispositivo, os modos de Descanso e de Baixo Consumo da KIP têm, 
cada um deles, uma configuração de temporizador que facilita a ativação do sistema diariamente. Por exemplo, dias 
úteis normais podem ser definidos como tendo um horário automático para ligar e desligar o equipamento. 





www.kip.com

A KIP é uma marca registrada do Grupo KIP. Todos os recursos e especificações de produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. 
As especificações completas dos produtos estão disponíveis no site: www.kip.com
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