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Recursos padrão
Seleção de dobradura em uma única etapa dos drivers KIP Windows,  

AutoCAD e do pacote de programas KIP Unfolded prints stack on front stacking print tray

Dobradura à velocidade máxima indicada do sistema - todos modelos KIP compatíveis Altura da alimentação - 25,6 pol. - 33,5 pol. / 650 mm - 850 mm
Interface direta com o sistema KIP Empilha até 20 documentos dobrados em leque

Parâmetros de pacotes de dobradura - padrões internacionais Operação ultrassilenciosa

Especificações
Sistemas KIP compatíveis KIP 7170/7570/850/860/870/880/890 (Empilhamento Frontal bandeja de impressão necessários)

Tecnologia Rolete de dobradura
Alimentação de papel Automática/Manual  (Automatic Fan Fold/Manual Cross Fold)

Velocidade de dobradura 42 mm/sec - 300 mm/sec
Largura do material de impressão 11 pol. - 36 pol. / 305 mm - 914 mm

Comprimento do material de impressão 420 mm - 50,000 mm
Gramatura dos materiais de impressão Papel comum: 16 - 28 lb. / 60 - 110 g/m2

Gramatura             Papel comum
Tipos de dobradura Tamanhos DIN, ANSI ou ARCH

Programas de dobradura 100 mm - 420 mm
Empilhamento de dobradura em leque Até 20 documentos dobrados em leque

Margens (borda de preenchimento) 0 pol. - 2 pol. ajustáveis em incrementos de 0,25 pol. / 0 mm - 50 mm

ESPECIFICAÇÕES DO KIPFOLD 1000

KIPFOLD 1000
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Especificações de área, elétricas e ambientais
Compatível com KIP 7170/7570/850/860/870/880/890

Peso 363 lb. / 165 kg

Dimensões 4,3 pés (l) x 3,3 pés (a) x 4,4 pés (c) / 1.310 mm (l) x 1.010 mm (a) x 1.355 mm (c)  
Altura da bandeja de transferência: 3,9 pés / 1.200 mm

Distância mínima da parede 
Parte de trás 

Esquerda 
Direita 

 
24 pol. / 600 mm
20 pol. / 500 mm
20 pol. / 500 mm

Área total 
(somente dobradeira) 1.835 mm (l) x 2.310 mm (p)

Especificações elétricas 115/230 V; 50/60 Hz; 8,0 / 6,0 A
Consumo de energia Standby: 40 W; máximo: 200 W

Temperatura Ver requisitos de impressora
Umidade relativa do ar Ver requisitos de impressora

Especificações de área

Nota: A cobertura máxima de toner para documentos dobrados deve ser inferior a 25%. Acima desta cobertura, a tolerância dos documentos dobrados pode não ser 
mantida, podendo ocorrer, adicionalmente, problemas de alimentação.
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