
KIP 720
SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CIS



Scanner de imagens KIP 720
O scanner monocromático e colorido KIP 

720 apresenta recursos de digitalização e 

cópia em grandes formatos com velocidades 

de digitalização excepcionais e precisão de 

imagens inigualável.

O scanner KIP 720 de grandes formatos é 

um sistema de 24-bits de captura de imagens 

em quatro cores de 36 polegadas de largura, 

perfeito para processar fotografias, mapas 

complexos e desenhos AEC/CAD.  

Benefícios das digitalizações 
nítidas de imagens da tecnologia 
de digitalização CIS
O método de digitalização com base na 

tecnologia CIS (Sensor de Contato de Imagem) 

do KIP 720 permite a captura de imagens de alta 

resolução e a alta velocidade, numa operação 

que economiza energia, utilizando um design 

leve, compacto e portátil. 

Os recursos de tecnologia CIS (Sensor de Contato 
de Imagem) apresentam uma série de luzes 

(vermelha, verde e azul), que se acendem em 
sucessão, para capturar dados de imagens relativos 

a cada cor.

Principais características
• 36 polegadas de largura

• Digitalização de documentos com a face 

para cima

• Resolução óptica real de 600 x 600 ppp

• A tecnologia de digitalização CIS permite 

digitalizações de alta definição

• Tecnologia Real Time Thresholding (RTT)

• Sem “ótica dobrada” – sem tempo de 

aquecimento

• Precisão de digitalização de 0,1%

• Operação amigável, de alta resolução e 

alta velocidade com uso inteligente de 

energia, para a máxima conscientização 

ambiental

• Digitalização de alta definição que 

aprimora as alternativas de captura de 

imagens gráficas

Tecnologia RTT avançada 
A tecnologia KIP Real Time 

Thresholding otimiza os níveis de 

fundo de cada original, criando 

reproduções suaves de gradientes 

de meio-tom.  A tecnologia KIP RTT 

ajusta automaticamente os níveis de limiar de um 

documento de tamanho A1 mais de meio milhão de 

vezes por digitalização!

SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO KIP 720



Integração do fluxo de trabalho em 
quatro cores
O sistema independente de digitalização 
KIP 720 oferece resultados profissionais e 
precisos com base em resolução óptica real 
de 600 ppp e tecnologia de tratamento de 
imagens coloridas de 24 bits. Ele digitaliza 
documentos técnicos, mapas, pôsteres 
e fotos coloridas em uma variedade de 
formatos de arquivos adequados para usos 
de e-mail, arquivamento e impressão.  

Um sistema especializado de apoio sob o 
documento aprimora a confiabilidade da alimentação.

Produtividade:
• CIS de alta resolução e alta 

velocidade na captura de 
documentos de imagens

• Impressões monocromáticas A1: 4.5 
segundos 

• Impressões coloridas A1: 14 
segundos

Qualidade: 
• Digitalização de alta resolução de 600 

ppp
• Profundidade de cores de 24 bits

Reação imediata: 
• Pronto em menos de 10 segundos

Consciência ambiental: 
• Compacto e leve
• Compatível com o programa Energy 

Star e a diretriz RoHS
• Digitalização de materiais de 

impressão reciclados

CISCIS

DOCUMENTODOCUMENTO

SUPORTE DO DOCUMENTOSUPORTE DO DOCUMENTO



32

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



Visão frontal do KIP 720

Visão de cima do KIP 720

Visão lateral do KIP 720

Requisitos de área do sistema de digitalização KIP 720

GARANTIA E REQUISITOS DE ÁREA DO KIP 720



Especificações gerais
Tipo de scanner CIS (Sensor de Contato de Imagem) com a tecnologia RTT da KIP
Resolução de digitaliza-
ção Resolução óptica de 600 X 600 ppp

Velocidade de digitaliza-
ção

Até 203 mm por segundos (monocromáticas)
Até 66 mm por segundos (colorida)

Formato 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 
ilimitado

Largura do tamanho do 
original 11 pol. - 36 pol. / 279 - 914 mm

Espessura do original Até 1,6 mm de espessura
Interface USB 2.0
Dimensões 43 pol. x 16 pol. x 6,7 pol. / 1.092 mm x 406 mm x 170 mm
Peso 53 lb / 25 kg
Especificações elétricas 100-240 V AC, 50/60 Hz
Consumo de energia < 50 W

Requisitos mínimos do 
PC

Intel Pentium G630 2.7 GHz ou superior
Sistema operacional Windows 10
HD SATA de 250 GB ou maior (espaço livre) 

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

Memória SDRAM DDR de 4 GB
Tela panorâmica de 20“ Monitor de painel plano
Placa de vídeo integrada Intel 
Adaptador de rede integrado – Ethernet LAN 100/1000. 

(Não se recomenda acesso sem fio devido a transferências de arquivo durante o 
processo de cópia)

Uma porta USB 2.0 ou superior disponível
Teclado e mouse USB padrão

ESPECIFICAÇÕES DO KIP 720
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