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PROJETADA PARA
EXCEDER EXPECTATIVAS
Produtividade diária, qualidade de imagem e flexibilidade no 
local de trabalho 

A KIP 600 está revolucionando a impressão em cores e estabelecendo novos padrões de confiabilidade 
em formatos amplos. A Série KIP 600 oferece eficiência com imagens de precisão em um design compacto 
e durável, que levará os grupos de trabalho a novos níveis de produtividade em gerenciamento de 
impressões. 

TECNOLOGIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO
                             A tecnologia de controle de contato
                             (CCT) é inspirada pela nossa busca    
                             para entregar  a melhor solução de  
                             imagens em formato  grande. 

A capacidade de controlar o posicionamento das 
partículas de toner através do contato direto em 
todas as etapas do desenvolvimento da imagem 
garante o mais alto nível de precisão e qualidade de 
precisão na produção de todas as cores ou imagens 
em preto e branco.

IMPRIMA COM CONFIANÇA
A automação de fluxo de trabalho simplifica os 
processos de impressão diários de várias etapas. 
Produza conjuntos de imagens em preto e branco, 
coloridas ou mistas e dimensione, gire ou cole 
automaticamente com o toque dos dedos. 

PRODUTIVIDADE EXTRAORDINÁRIA 
A tecnologia de velocidade consistente da KIP garante 
que nunca haja um atraso ao imprimir arquivos 
complexos ou imagens de alta cobertura. Todos os 
documentos são impressos na velocidade máxima do 
motor, garantindo que os cronogramas e prazos sejam 
sempre cumpridos.  

COMPACTA POR DESIGN
O design compacto garante a colocação em locais 
anteriormente não adequados para sistemas de 
produção de cores de formato grande. Construída 
em uma plataforma de base única e disponível nas 
configurações MFP ou Impressora, a KIP 600 oferecerá 
flexibilidade real em qualquer ambiente de fluxo de 
trabalho. 

IMAGEM DE PRECISÃO
A avançada tecnologia de toner controla a imagem 
com posicionamento preciso de pontos, com registro 
de cores que proporciona cores suaves e expressiva 
qualidade de imagem em preto e branco. 

Cores vibrantes e tons suaves expressam suas ideias 
conceituais; enquanto a verdadeira impressão em 
preto garante linhas ricas em negrito e detalhes 
precisos com precisão exata e fáceis de ler. 

EFICIÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO
Produz, consistentemente, impressões em tamanho 
360 D/A1 por hora em cores, preto e branco ou misto. 
Scanner colorido integrado de alta qualidade, dois 
rolos de mídia e empilhamento de imagens na parte 
superior/frontal permitem que ambientes agitados 
se beneficiem de maior produtividade e eficiência no 
local de trabalho sem interrupção.

DURABILIDADE DA IMAGEM
A pressão KIP CCT funde o toner na mídia, produzindo 
impressões que suportam calor, atrito, arranhões e 
manuseio repetido, que podem destruir rapidamente 
a qualidade da imagem.

À prova d’água  |  Á prova de borrões  |  Resistência à 
UV  |  Seguro contra marcadores  |  Arquivável 



SOFTWARE KIP SYSTEM K
SEJA MAIS PRODUTIVO
SOFTWARE KIP SYSTEM K
Incluído em todos os sistemas KIP Controle perfeito de arquivos em preto e 
branco e coloridos 
Plataforma de software único | Soluções na nuvem 
Gerenciamento do sistema de impressão | Segurança avançada
Gerenciamento automatizado de fluxo de trabalho 
Melhoria contínua de recursos e funções

KIP IMAGEPRO
Um aplicativo para todas as imagens de formato grande
Gerenciamento de cores com flexibilidade de espaço de cores | Controle de 
custos profissional | KIP Cloud Connect em qualquer lugar, a qualquer hora | 
Soluções protegidas

CONTROLE PODEROSO PARA
OTIMIZAR SEU FLUXO DE TRABALHO.
Tudo o que você precisa ao seu alcance. A tela sensível ao toque de 12,1 polegadas da KIP tem a função de 
tablet inteligente. Projetos completos sem esforço com automação de fluxo de trabalho que impulsionam a 
produtividade. A tecnologia personalizável oferece uma linha completa de conectividade e navegação intuitiva 
que o mantém em sincronia com o modo como você deseja trabalhar. 

Imprimir, copiar e escanear  |  Automação de fluxo de trabalho  |  Visualizador em alta definição  |  Personalização 
da tela sensível ao toque  | Impressão da área de interesse  |  Predefinições de qualidade da impressão  |  KIP 
Cloud Connect  |  Guias de recursos pictóricos 

IMPRIMIR

COPIAR



Para obter informações completas sobre a série KIP 600, 
visite: www.KIP.com
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Série KIP 600
Projetada para o nosso planeta. 

A tecnologia de controle de contato da série KIP 600 possui uma pegada de carbono 
reduzida e livre de ozônio. Nosso objetivo é melhorar e refinar consistentemente as 
tecnologias que mantêm nosso planeta verde. 

Os clientes valorizam cada vez mais os aspectos ambientais dos produtos, como 
eficiência energética, redução de emissões e capacidade de reciclar recipientes de 
suprimentos. Nós diferenciamos nossos produtos integrando tais características 
para entregar um baixo custo total de propriedade e uma experiência de usuário 
melhorada

SUSTENTABILIDADE
Na embalagem, há um esforço nosso para minimizar o uso geral de materiais, 
utilizar materiais reciclados e recicláveis quando possível e reduzir o tamanho das 
embalagens e peso para minimizar o impacto de combustível para transporte.

NORMA DE SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL
As fábricas da KIP operam em conformidade total com o rígido código da Norma 
de Sistemas de Gestão Ambiental ISO 14001, que fornece os requisitos para 
organizações que desejam operar de forma ambiental e sustentável.

Série KIP 600 
 num relance.

  Visite www.kip.com/video para assistir

KIP 650 KIP 660

• Tecnologia de controle de contato da KIP| Controle exato das partículas do 
toner em cada estágio do desenvolvimento da imagem 

• Projetada para ser compacta | Perfeita para espaços pequenos e mais lugares 

• Eficiência no local de trabalho | 360 impressões por hora | Scanner colorido 
integrado, dois rolos de mídia e empilhamento superior/frontal

• Produtividade extraordinária | Impressão ininterrupta à velocidade nominal 
do motor, independentemente da complexidade do arquivo ou da cobertura 
da imagem

• Otimização do fluxo de trabalho | Função True Smart Tablet com navegação e 
automação intuitivas

• Imagem de precisão | Precisão pontual, cores vivas e impressão em preto real

• Durabilidade da imagem | Oferece imagens à prova d’água, resistentes a raios 
UV e marcadores, resistente ao calor, atrito e manuseio repetido


