
• ALTA VELOCIDADE E ALTA RESOLUÇÃO
• DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM A FACE 

PARA CIMA
• RESOLUÇÃO ÓPTICA REAL DE 600 X 600 PPP
• TECNOLOGIA DE DIGITALIZAÇÃO CIS - 

DIGITALIZAÇÕES DE ALTA DEFINIÇÃO
• SEM “ÓTICA DOBRADA” – SEM TEMPO DE 

AQUECIMENTO

Scanner de tecnologia CIS KIP 720
O scanner colorido e P&B KIP 720 incorpora a mais moderna tecnologia de tratamento 
de imagens de documentos para cópias e digitalizações precisas e de alta qualidade. A 
qualidade da imagem é obtida utilizando uma resolução óptica real de 600 x 600 ppp, 
combinada com um avançado sistema de transporte de documentos.

O scanner KIP 720 foi especialmente projetado para se integrar às impressoras KIP, cri-
ando um sistema de base simples, para a máxima produtividade com o mínimo impacto 
na área de trabalho.

Principais características:
• 914 mm de largura 
• 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 a captura de imagens gráficas

Benefícios do scanner KIP 720:

• Alta velocidade e alta resolução, 
maximizando o desempenho CIS 

• Digitalização de alta resolução com 
resolução óptica de 600 ppp 

• Standby de alta velocidade, com tempo 
de aquecimento de 10 segundos

• Desempenho ambiental extraordinário

• Compacto e leve

• Compatível com o programa Energy 
Star e a diretriz RoHS

KIP 720
SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA CIS

KIP 70 Series KIP 800 & 900 Series

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA KIP
Os sistemas KIP 9900 com um scanner KIP 720 integrado dão conta de todo o espectro de 
aplicativos de digitalização monocromática e colorida, tornando-os ideais para o tratamento 
técnico tanto de imagens quanto de gráficos em quatro cores.
Além disso, os sistemas multifuncionais KIP oferecem a capacidade de digitalizar para 
PCs na rede, aplicativos de sala de planejamento baseados na web e drives removíveis de 
mídia diretamente dos controles da tela sensível ao toque da KIP. 
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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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BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA DE DIGITALIZAÇÃO CIS

Digitalizações nítidas de imagens 
O scanner KIP 720 oferece resolução óptica de 600 ppp, permitindo digitalizações de alta 
resolução e qualidade. O scanner está pronto para operar no máximo 10 segundos após ser 
ligado, atendendo aos padrões de conformidade ambiental. O consumo de energia é de 5 w ou 
menos no modo de economia de energia. 
 

Sistema de digitalização com a face para cima
O carregamento conveniente e confiável de documentos com a face para cima torna ainda 
mais fácil usar desenhos e documentos que você queira converter para o formato eletrônico. 
Os originais são carregados com a face para cima, permitindo a monitoração da área real 
digitalizada a ser convertida para o formato eletrônico. A digitalização de alta resolução e alta 
qualidade é aprimorada pelas tecnologias KIP, que melhoram o contato entre o domcumento 
e o sensor de imagens.

Integração do fluxo de trabalho 
em quatro cores
Com base em resolução óptica real de 600 ppp 
e tecnologia de tratamento de imagens em 24 
bits, os sistemas KIP oferecem a capacidade 
de digitalizar documentos técnicos, mapas, 
pôsteres e fotos em quatro cores e uma 
variedade de formatos de arquivo para fins de 
impressão, arquivamento e e-mail.

Os recursos de tecnologia CIS (Sensor de Contato de Imagem) apresentam uma série 
de luzes (vermelha, verde a azul) que se acendem em sucessão, a fim de captar os 

dados de imagens relativos a cada cor.

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

alimentação.

SOFTWARE KIP COLOR DIRECT

O KIP Color Direct apresenta cópia colorida simples, mas eficaz, para 
uma única impressora a jato de tinta colorida, além de digitalização-para-
arquivo e digitalização-para-e-mail. 
Outros recursos incluem calibração de cores em “circuito fechado”, 
integração com o KIP Cost Review e o Track System, além da 
compatibilidade com formatos de arquivo com páginas múltiplas.

SOFTWARE KIP COLOR ADVANCED

O KIP Color Advanced é um aplicativo colorido versátil, projetado para 
atender às demandas cotidianas de usuários avançados quando usado da 
tela sensível ao toque da KIP ou de um PC.
O KIP Color Advanced apresenta ferramentas robustas de cópia colorida 
e é compatível com a maioria das impressoras a jato de tinta para grandes 
formatos. A impressão de jogos ordenados e o gerenciamento avançado 
de cores oferecem controle sobre os recursos de tratamento de imagens.

THE COLOR OF 
KIP IS GREEN


