
KIP 2300
SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CCD DE ALTA PRODUTIVIDADE



Sistema de digitalização de alta 
produtividade
O novo scanner de alta produtividade KIP 

2300 estabelece um padrão excepcional-

mente elevado de velocidade, qualidade e 

flexibilidade em um sistema de captura de 

imagens digitais.

A melhor produtividade da categoria é obtida 

por meio de uma combinação da captura 

de imagens avançada baseada em câmera 

e da tecnologia Super-Speed USB3, para 

produtividade de dados extremamente 

elevada sem pausas nem atrasos do sistema.

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 KIP 2300 é uma solução de digitalização de 

alta velocidade que oferece a mais avançada 

flexibilidade de fluxo de trabalho por meio da 

sua capacidade de digitalizar com a face para 

cima e para baixo, além de digitalizar originais 

agrupados em pilhas espessas e folhas de 

papel individuais de um único equipamento.

Tratamento versátil de imagens de 
câmera
A solução de scaner colorido KIP 2300 é 

compatível com cópias e digitalização para 

arquivo monocromática e colorida, a fim 

de atender à maioria das necessidades de 

uso. Ao digitalizar para arquivo, os usuários 

contam com controles avançados de 

qualidade de imagem; ao fazer cópias.

O scanner KIP 2300 é robusto, 

apresentando velocidades de captura de 

imagens monocromáticas de 127-305 mm 

por segundos (dependendo dos ppp) e 

coloridas de 51-152 mm por segundos. 

A área de captura de imagens tem até 36 

pol. de largura, mas o scanner pode ser 

alimentado com originais de até 42 pol. de 

largura.

Três câmeras independentes de tratamento de imagens com um sistema 
avançado de alinhamento a laser e diagnóstico de calibração automática 

oferecem um nível extraordinário de qualidade.

SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CCD KIP 2300



Sistema flexível de digitalização
A excepcional capacidade de tratamento 

de imagens do scanner colorido KIP 2300 

baseia-se na resolução óptica de 600 dpi. 

Além disso, o scanner colorido KIP 2300 tira 

o máximo proveito do sistema patenteado 

RTT (Real Time Thresholding) e das câmeras 

de calibragem automática, para assegurar 

resultados de alta qualidade. 

Para otimizar o tamanho da imagem 

para o uso desejado, os usuários podem 

selecionar resoluções personalizadas, 

para websites e monitores de PC e para 

trabalhos de impressão em offset. 

Tecnologia Super-Speed USB3
A tecnologia usada na digitalização Super-

Speed oferece uma taxa de transferência 

de dados de imagens de 5 GB por segundo, 

assegurando alta produtividade para os mais 

complexos documentos em quatro cores.  Ao 

contrário do que ocorre com os sistemas de 

digitalização da concorrência, as imagens dos 

originais são criadas à velocidade máxima 

sem pausas nem atrasos na digitalização. A 

digitalização Super-Speed oferece tratamento 

de imagens de alta velocidade e em quatro 

cores para os mais exigentes ambientes de 

alta produtividade.

• Mais rápido do que qualquer outra tecnologia de 

transferência de imagens da concorrência

• 10 vezes mais rápido do que o USB 2.0!

• Digitalize documentos à velocidade e resolução máximas

• Sem pausas nem atrasos nas digitalizações

Super-Speed USB3
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O programa KIP ImagePro – Scan & Copy é a escolha do profi ssional para a digitalização e cópia de alta produtividade em grandes 
formatos, oferecendo uma gama completa de recursos para aplicativos de cópia e digitalização-para-arquivo colorida e em P&B de alta
resolução. Para uso exclusivo com os scanners KIP 720 e KIP 2300.   

As ferramentas do KIP ImagePro foram concebidas para aprimorar as capacidades de gerenciamento de cores. O KIP ImagePro 
oferece recursos abrangentes para maior produtividade, inclusive ajustes de qualidade de imagens, visualizador de alta defi nição com 
funções de área de interesse avançada, detecção automática de largura de documentos junto com inicialização automática de fl uxo de 
alimentação de originais, digitalização para drive local, armazenamento em nuvem, USB em locais da LAN.

Simplifi que a qualidade do documento ao digitalizar ou copiar originais mais complexos, selecionando ajustes imediatos de confi gurações 
de pontos em P&B, para passar rapidamente um texto para preto sólido ou limpar o fundo. Corrija automaticamente distorções de 
documentos. Detalhes de projetos sofi sticados podem ser destacados com seleções avançadas da área de interesse. O empilhamento 
inteligente (KIP Smart Stack) simplifi ca o ordenamento preciso de jogos mistos de impressões coloridas e em P&B. O editor profi ssional 
de cores incluído com o KIP ImagePro oferece um editor de cores de alta defi nição com visualização de correção de cores em tempo 
real. Crie um impacto impressionante de cores vibrantes para pôsteres, banners, ponto de venda, comunicações comerciais, segurança,
e imagens técnicas. Otimize a correção de cores com seleções de troca de cores de uma variedade de múltiplos espaços de cores para
resultados excelentes.

KIP ImagePro – Scan & Copy
Estação de digitalização independente KIP 720 / 2300

Gerenciamento profi ssional de cores

Área de interesse (AOI)Á d i t (AOI) Matriz de digitalização e cópia com visualizador de alta defi nição, painéis 
“pop-out” e status do dispositivo
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Principais recursos do KIP ImagePro
Inicialização automática para produtividade de alimentação em fl uxo | Detecção automática de largura | Correção automática 
de distorções | Incremento automático de nomes de arquivos | Seleções avançadas de área de interesse | Recursos
profi ssionais de correção e edição de cores | Empilhamento inteligente (KIP Smart Stacking) | Visualização de alta defi nição
| Interface personalizada de visualização sob medida

KIP ImagePro – Descrições dos recursos de cópia e digitalização

Modo de renomeação arquivos Altere rapidamente o nome de centenas de arquivos com a ferramenta para renomear arquivos da 
KIP.  Digitalize em lote usando nomenclaturas convencionais da produção e renomeie os arquivos após digitalizados.  Use o Visualizador
em HD da KIP para aumentar o zoom e usar a área do bloco de títulos.  Insira um novo nome e pressione enter para mover o zoom 
automaticamente para a mesma localização do próximo arquivo.

Navegador de imagens No Visualizador de Alta Defi nição da KIP, navegue rapidamente por imagens longas ou pule para qualquer 
posição com o Navegador de Imagens.   A miniatura, que pode ser reposicionada, exibe a localização atual da imagem com zoom.  Defi na 
a localização da visualização em miniatura em qualquer um dos quatro cantos.  Selecione uma nova localização ou arraste a caixa do 
Navegador para alterá-la.

Produtividade de alimentação em fl uxo Inicialização automática de alimentação contínua de documentos originais para a 
máxima produtividade | Correção automática de distorções | Detecção automática de largura | Incremento automático de nomes de 
arquivos | Detecção automática de comprimento | Pré-visualização em tempo real

Área de interesse avançada Selecione o tamanho | Posição | Salve apenas a “área de interesse”, para aprimorar a comunicação 
de detalhes importantes ou rebuscados 

Recursos profi ssionais de correção e edição de cores Editor de cores de alta defi nição com visualização de correção 
de cores em tempo real, para criar impacto impressionante de cores vibrantes para pôsteres, banners, ponto de venda, comunicações
comerciais, segurança, e imagens técnicas.  Otimiza a correção de cores com seleções de troca de cores de uma variedade de múltiplos
espaços de cores para resultados excelentes. 

Visualização de alta defi nição O visualizador de imagens de alta resolução inclui a análise de criações de predefi nição e ajustes
| Colorido ou P&B | Seleção AOI - Dimensionamento, posição, impressão | Régua de página | Visualização de dimensionamento para 
pixels ou em tela

Interface personalizada de visualização sob medida Acesse os seus recursos preferidos de produtividade com facilidade, 
usando painéis e ferramentas “pop-out”

Modo de digitalizaçãoDigitalização-para-arquivo colorida, em tons de cinza e em P&B | Digitalize para drive local, USB, LAN ou 
locais na nuvem | Ampla variedade de formatos de arquivo | Digitalize para PDF e TIF de múltiplas páginas | Defi na a compressão de 
imagens | Utilize modelos | Incorpore estampas | Controle margens | Espelhamento e rotação

Modo de cópia Copie para sistemas KIP System K coloridos e P&B | Ajustes coloridos, em tons de cinza e em P&B | Salve predefi nições 
e modelos ilimitados | Impressão segura | Use páginas de separação de jogos | Integração com o KIP Accounting Center | Integração com 
o KIP Cost Center
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profi ssionais de correção e edição de cores | Empilhamento inteligente (KIP Smart Stacking) | Visualização de alta defi nição
| Interface personalizada de visualização sob medida

KIP ImagePro – Descrições dos recursos de cópia e digitalização

Modo de renomeação arquivos Altere rapidamente o nome de centenas de arquivos com a ferramenta para renomear arquivos da 
KIP.  Digitalize em lote usando nomenclaturas convencionais da produção e renomeie os arquivos após digitalizados.  Use o Visualizador
em HD da KIP para aumentar o zoom e usar a área do bloco de títulos.  Insira um novo nome e pressione enter para mover o zoom 
automaticamente para a mesma localização do próximo arquivo.

Navegador de imagens No Visualizador de Alta Defi nição da KIP, navegue rapidamente por imagens longas ou pule para qualquer 
posição com o Navegador de Imagens.   A miniatura, que pode ser reposicionada, exibe a localização atual da imagem com zoom.  Defi na 
a localização da visualização em miniatura em qualquer um dos quatro cantos.  Selecione uma nova localização ou arraste a caixa do 
Navegador para alterá-la.
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de detalhes importantes ou rebuscados 
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de cores em tempo real, para criar impacto impressionante de cores vibrantes para pôsteres, banners, ponto de venda, comunicações
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pixels ou em tela

Interface personalizada de visualização sob medida Acesse os seus recursos preferidos de produtividade com facilidade, 
usando painéis e ferramentas “pop-out”

Modo de digitalizaçãoDigitalização-para-arquivo colorida, em tons de cinza e em P&B | Digitalize para drive local, USB, LAN ou 
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Visão frontal do KIP 2300

Visão de cima do KIP 2300

Visão lateral do KIP 2300

Requisitos de área do sistema de digitalização KIP 2300

GARANTIA E REQUISITOS DE ÁREA DO KIP 2300



Geral
Tipo de scanner CCD com tecnologia Super-Speed USB3 e tecnologia RTT da KIP
Resolução de digitalização Resolução óptica de 600 X 600 ppp

Velocidade de digitalização Até 305 mm por segundos (monocromáticas)
Até 152 mm por segundos (colorida)

Formatos da digitalização TIFF, Multipage TIFF, PDF, PDF-A, Multipage PDF, DWF, Multipage DWF, JPEG, CALS

Destino da digitalização USB local (mídias removíveis), caixas de correio IPS ilimitadas (local), FTP ilimitado, SMB ilimi-
tado

Largura/comprimento do 
tamanho do original Largura de digitalização de originais de até 42 pol. - 36 pol./ 1.006 mm - 914 mm

Espessura do original Detecção automática de espessura de até 6 pol. /16 mm
Alimentação de originais com 
face para cima e para baixo Ambas - tabelas de alimentação de originais de duas faces

Interface USB 3.0, Tecnologia Super-Speed USB3 (transferência de dados de 5 GB por segundo)
Dimensões 55 pol. (L) x 21 pol. (P) x 11 pol. (A) / 1.399 mm (L), 480 mm (P), 310 mm (A)
Peso 160 lb / 73 kg
Especificações elétricas 100-240 V AC, 50/60 Hz
Consumo de energia < 120 W

Requisitos mínimos do PC
(NÃO INCLUÍDO COM O SCANNER)

Processador Quad Core (Intel i5 ou superior)
Windows 10
8 GB RAM
HD de 1 TB

(Exemplo: 100 imagens coloridas ou 300 monocromáticas de tamanho A1 em um con-
junto grande necessitaria de até 5 GB)

Porta LAN RJ45 de 1 GB
(Não se recomenda acesso sem fio devido a transferências de arquivo durante o 
processo de cópia)

Uma porta USB 3.0 (conexão do scanner)
Tela panorâmica de 20“ Monitor de painel plano
Teclado e mouse USB

 

ESPECIFICAÇÕES DO KIP 2300
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