
800   SÉRIE COLORIDA



Uma nova geração de funcionalidades 
em formato grande 
O KIP 800 Série Colorida fornece uma solução abrangente para uma variedade de tarefas de impressão em 

formato grande que exigem os mais altos níveis de qualidade e desempenho. O fluxo de trabalho do sistema 

fornece um controle de impressão eficiente para qualquer ambiente de produção a partir de uma variedade 

de aplicativos de envio para impressão, impressão em nuvem, digitalização e cópia, impressão de dados 

variáveis e empilhamento e dobradura totalmente integrados.

800   SÉRIE COLORIDA

KIP 860

KIP 870

KIP 880 - 890



Projetado para fornecer

QUALIDADE DE 
IMPRESSÃO COLORIDA 
INOVADORA 
enquanto fornece o valor real 
de imagens de alta qualidade, 
desempenho confiável e 
operação eficiente.

A produção de impressão nos sistemas KIP 800 Série Colorida 

gera cores incrivelmente vibrantes, gráficos impressionantes 

e imagens fotográficas que capturam matizes e tons sutis 

com estabilidade de cores insuperável da primeira à última 

impressão.

Todas as impressões e cópias geradas pelos sistemas KIP 800 

Série Colorida são totalmente resistentes à luz, o que significa 

que elas não desbotarão ou apresentarão deterioração das 

cores em virtude da exposição à luz por períodos prolongados. 

O sistema de toner seco em CMYK utilizado pelo KIP 800 

Série Colorida produz imagens 100% à prova d’água que são 

adequadas para aplicações externas mesmo em intempéries.

Velocidades operacionais

        268 metros quadrados por hora

        334 metros quadrados por hora

CRIAÇÃO DE DOCUMENTOS 
TÉCNICOS E GRÁFICOS DE 
EXIBIÇÃO
Os sistemas KIP 800 Série Colorida são projetados para 

usuários de documentos de escritório, gráficos e técnicos que 

necessitam de saídas de alta demanda, imagens precisas e 

fidelidade de cores expressiva e nítida.

Os sistemas KIP 800 Série Colorida são uma solução de formato 

grande abrangente para uma variedade de tarefas de impressão 

abrangendo desde documentos de arquitetura, engenharia e 

construção até mapas, pôsteres, sinais e ampliações de fotos, 

sem sacrificar a qualidade ou o desempenho.



APRESENTANDO O KIP 800 SÉRIE COLORIDA 
a nova linha de sistemas de impressão colorida
Explore o novo KIP 800 Série Colorida. Oferecendo o mesmo design compacto e função da Série KIP 70, agora com cores. O 

KIP 800 Série Colorida proporciona uma enorme economia de tempo e dinheiro, tornando a impressão de formato grande de 

qualidade ultra-alta mais econômica do que nunca. A impressão é mais rápida. A operação é mais simples. O acabamento é 

automático. A confiabilidade mantém o funcionamento. A qualidade da imagem fará com que seus clientes voltem sempre.

Sistema colorido multifuncional

Experimente a eficiência de fluxo de trabalho excepcional! 
O KIP 860 é ideal para ambientes que exigem a produtividade multifuncional 
conveniente com um design compacto com uma única área ocupada.  
O sistema de impressão colorida KIP 860 fornece um desempenho e 
qualidade de impressão extraordinários para a impressão em formato 
grande colorida e em preto e branco de gráficos comerciais e técnicos. 
Todos os recursos e funções do sistema estão nas pontas seus dedos 
usando a navegação da tela sensível ao toque intuitiva que automatiza as 
funções de cópia, digitalização e impressão para a produtividade com um 
único toque.

Recursos
• Sistema multifuncional com 2 rolos com scanner integrado
• Tela sensível ao toque inteligente System K de 12”
• Empilhamento frontal padrão
• Empilhamento traseiro ou KIPFold opcional 
• KIP System K Print Management Suite 
• Drivers para Windows e AutoCAD
• Automação de fluxo de trabalho

KIP 860   

KIP 800  SÉRIE COLORIDA



Sistema de impressão colorido de 
produção multitoque

Um novo nível de desempenho corporativo!
O sistema de impressão departamental e de grupo de trabalho KIP 870 é 
projetada para requisitos de projeto de alta demanda com desempenho e 
confiabilidade excelentes. A produção de conjunto misto colorido e em preto 
e branco de alta resolução com registros de eficiência de custos integrado. 
Expanda o design de empilhamento frontal compacto com acessórios 
de dobradura ou empilhamento traseiros versáteis que aumentam a 
produtividade. A conveniência da tela sensível ao toque oferece acesso 
avançado à nuvem da rede, impressão de conjunto e gerenciamento de 
sistema sem uma estação de trabalho de PC.  

Recursos
• Impressora de rede com 4 rolos
• Tela sensível ao toque inteligente System K de 12”
• Empilhamento frontal padrão
• Empilhamento traseiro ou KIPFold opcional 
• KIP System K Print Management Suite 
• Drivers para Windows e AutoCAD
• Automação de fluxo de trabalho

Sistema colorido de produção 
multifuncional

O suprassumo em funcionalidade de formato grande!
O KIP 880-890 fornece um desempenho de cópia, digitalização e 
impressão multifuncional inigualável para o fluxo de trabalho corporativo 
de alta demanda. Projetado para fornecer qualidade de cores consistente 
e vibrante da primeira à última impressão. A configuração de área ocupada 
dupla integrada executa multitarefas de produção de digitalização e 
impressão, poupando um valioso tempo do projeto. A automação da tela 
sensível ao toque inteligente simplifica os processos de cópia, digitalização 
e impressão complexos para o controle de um único toque.

Recursos
• Sistema multifuncional com 4 rolos com scanner integrado
• KIP 880 / KIP 720
• KIP 890 / KIP 2300
• Tela sensível ao toque inteligente System K de 12”
• Empilhamento frontal padrão
• Empilhamento traseiro ou KIPFold opcional 
• KIP System K Print Management Suite 
• Drivers para Windows e AutoCAD
• Automação de fluxo de trabalho

KIP 870   KIP 880        890



RECURSOS DO KIP 800 
SÉRIE COLORIDA 
projetados para a operação 
sem esforço
• Produção de impressão colorida e em preto e branco
• Sistemas de dobradura, empilhamento e acabamento 

integrados
• Recorte de rolo automático
• Tecnologia de troca rápida
• Porta USB integrada para unidades externas 
• Produção a velocidades de impressão e digitalização 

extraordinárias
• Assistência de carregamento de mídia
• Comprimentos de impressão estendidos para produtividade 

máxima
• Calibração de imagem automática para saída de cores precisa
• Criação de documentos técnicos e gráficos de exibição
• Cartuchos de toner de grande capacidade para produtividade 

e execuções de impressão contínuas

Assistência de carregamento de mídia 

Um sistema de tampa de rolo 
ergonômico simplifica o processo 
de carregamento da capacidade 
de mídia de 278 ou 557 metros 
quadrados.

Impressão de produtividade 

Os sistemas de impressão KIP 
Série 800 oferecem uma resolução 
magnífica, em velocidades de 
impressão incríveis de até 334 m2 
por hora ou 268 m2 em cores.

Comprimentos de impressão estendidos

O KIP 800 Série Colorida manipula 
imagens de impressão longas em 
uma variedade de tipos de mídia 
de qualquer uma de suas 2 ou 4 
gavetas de rolo integradas para a 
máxima produtividade e eficiência 
do operador.

Toner de grande capacidade 

Cada cartucho CMYK contém 1.000 
gsm de toner para uma capacidade 
total de 4.000 gsm, permitindo 
execuções de impressão coloridas 
e em preto e branco ininterruptas 
mais longas para a produtividade do 
sistema contínua. 

Tecnologia de troca rápida 

A tecnologia de impressão do KIP 
800 Série Colorida elimina os atrasos 
da troca de rolo, proporcionando 
maior produtividade. 2 ou 4 rolos de 
mídia e um alimentador de folhas 
fornecem tamanhos de impressão 
mistos à velocidade máxima de 
produção. 

System K Software

O KIP 800 Série Colorida aumenta 
a produtividade enquanto simplifica 
a experiência do usuário com a 
navegação por tablet sensível 
ao toque, pacote de software 
diversificado com barras de 
comando de faixa de opções e ícones 
padronizados do sistema, juntamente 
com integração de nuvem.

Passagem única em preto 

A Série KIP 800 de passagem única 
em preto oferece aumento de 25% 
na produtividade. Um exclusivo 
sistema de correia propulsora única 
realiza calibragens automáticas 
para um tratamento de imagens 
preciso e saídas de cor arrojadas e 
expressivas.

Impressão colorida e em P&B 

Os sistemas de impressão de 
produção a LED colorida e em preto 
e branco KIP 800 Série Colorida são 
baseados em um design exclusivo 
que reduz os custos operacionais 
e rapidamente alterna entre a 
produção colorida e em preto e 
branco.
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Dynamic Productivity 
No reduction in speed when printing large files or complex documents 

Superior Image Quality 
KIP CMYK dry toner technology produces brilliant high resolution color 
images with low operational costs

Interactive Communication  
Enhanced file management via cloud connectivity, onboard storage, network 
communication and USB port

Integrated Workflow  
System K Software provides powerful print submission control through the 
touchscreen, PC, browser and print driver applications

Touchscreen Tablet Navigation
12” display for simple fingertip control for all print system activity

System Intelligence
Administration controls include system wide account features, full color 
operator guides and a “new” Media Management interface 

Printing and Media Flexibility
Flat stacking and print folding for a wide range of media
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Uma única aplicação para todas 
as imagens de grande formato

KIP	 ImagePro	 é	 um	 software	 de	 solução	única	 projetado	para	 simplificar	 todas	 as	 etapas	 do	 fluxo	 de	 impressão	

colorida e P&B para grandes formatos.

Modo padrão
• Controle de impressão simples e rápido

• Rápido acesso à barra de ferramentas

• Lógica de coluna

• Monitor	com	alta	definição

• Limpeza de imagem

• Área de interesse

Modo expandido
Recursos	 para	 produção	 técnica	 e	 para	 profissionais	
gráficos	que	trabalham	com	cores:

• Gerenciamento de cor

• Agrupamento, duas páginas em uma mesma folha, 

painéis

• Validação de tarefa

• Interface	flutuante	personalizada

• Flexibilidade	nas	configurações	do	sistema

IMPRIMIR COPIAR DIGITALIZAR

ImagePro
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Soluções Multitoque das Séries KIP 70 e Colour
• Copiar e Digitalizar para Local/USB/LAN/Nuvem 

(multifuncional)
• Imprimir de Local/USB/LAN/Nuvem
• Super Visualização com Área de Interesse
• Cloud Connect
• Segurança de Dados
• Smart Scan
• KIPFold Control

Diagrama dos Sistemas KIP

ESTAÇÕES
DE TRABALHO

Windows

RECURSOS PADRÃO:
• Driver KIP Windows
• Driver KIP AutoCAD
• KIP ImagePro - Print (aplicativo)
• KIP PrintPro.net (navegador web)
• KIP Printer Status (aplicativo)
• KIP Media Manager
• KIPFold Control com reconhecimento 

automático de bloco de título
• Spooling LPR e pasta rápida KIP

OPCIONAIS - por impressora: 
• Impressão PDF/PS
• KIP Accounting, Cost Center & 

Access Control

KIP SMART PRINT
E-mail

WINDOWS
iOS

ANDROID
LINUX

MAC

Computadores

Tablets

Laptops

Smartphones

Série KIP 70

LAN

OPÇÕES: 
• HD removível
• Leitor de cartão

Multifuncional

Impressora
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ESTAÇÕES
DE TRABALHO

Windows

RECURSOS PADRÃO:
• Driver KIP Windows
• Driver KIP AutoCAD
• KIP ImagePro - Print (aplicativo)
• KIP PrintPro.net (navegador web)
• KIP Printer Status (aplicativo)
• KIP Media Manager
• KIPFold Control com reconhecimento 

automático de bloco de título
• Spooling LPR e pasta rápida KIP

OPCIONAIS - por impressora: 
• Impressão PDF/PS
• KIP Accounting, Cost Center & 

Access Control

Diagrama dos Sistemas 

Sistemas de Digitalização KIP
impressão, Cópia e Digitalização

Série KIP Colour

RECURSOS PADRÃO:
• KIP PrintPro.Net   

(navegador web)
• Arquivo de descrição 

de impressora 
Postscript

• Suporte de pasta rápida 
KIP 

• Spooling LPR

RECURSOS 
PADRÃO:
• KIP PrintPro.Net 

(navegador web)
• Suporte de pasta 

rápida KIP 
• Spooling LPR

MAC LINUX

Multifuncional

Impressora

KIP ImagePro - Scan & Copy: 
• Digitalizar - Local/USB/LAN/Nuvem
• Copiar - Para impressora KIP colorida 

ou P&B
• Imprimir - Para impressora KIP 

colorida ou P&B
• Ajuste/gerenciamento de cores
• Visualizador de alta definição
• Área de interesse
• KIPFold Control

ESTAÇÕES
DE TRABALHO

Multifuncional

Impressora

Recursos abrangentes do KIP System K estão 
disponíveis nos seguintes folhetos:
• Soluções multitoque KIP         
• Soluções de impressão KIP baseadas na web e em PCs          
• KIP Admin, Accounting & Access Control (controle de 

acesso, administração e contabilidade KIP)

RECURSOS PADRÃO:
• Sobregravação de imagem
• Kit de acessórios de unidade de 

disco rígido removível
• Atualizações de Segurança Padrão
• KIP Secure Print 
• KIP Accounting Center Integração

KIP DIGITAL DATA SECURITY



Impressora colorida e preto e branco de 4 rolos Impressora colorida e preto e branco com a tela sensível ao toque inteligente KIP System K
Impressão/cópia/STF colorida e em preto  
e branco de 2/4 rolos

Impressora colorida e preto e branco com a tela sensível ao toque inteligente KIP System K para funções de impressão/cópia 
e STF

Scanners do sistema KIP 860: KIP 720 integrado / KIP 880: KIP 720 / KIP 890: KIP 2300
Suporte do scanner Suporte do scanner KIP 720/KIP 2300 (para o KIP 880-890 ou opcional para aplicações de digitalização independentes)
Sistemas de empilhamento (padrão) Bandeja de impressão de empilhamento frontal
Sistemas de acabamento (opcional) Empilhadora KIP 800, KIPFold 1800, KIPFold 2800
Descrição Produção departamental de impressões coloridas e em preto e branco de grande formato / cópia / digitalização

Tipo Eletrofotografia de matriz de LED com desenvolvimento de contato (tambor OPC) de fotocondutor orgânico usando toner 
monocomponente não metálico

Configurações Impressora ou sistema multifuncional (impressão/cópia/digitalização)
Velocidade Até 334 m2 em passagem única em preto ou 268 m2 por hora em cores independentemente do tipo de imagem ou resolução de impressão
Tempo de aquecimento Instantâneo no standby, menos de 6 minutos após ligar
Toner Toner seco de quatro cores (CMYK), as imagens impressas são resistentes a UV e à prova d’água
Potência de entrada UE/RU: 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A
Consumo de energia Pronto: 0,6 kWh. Imprimindo: 1,9 kWh, Aquecimento: 3,4 kWh, Modo de suspensão: 3 Wh
Ruído acústico < 65 db durante a impressão
Ozônio < 0,05 ppm (média de 8 horas)

Dimensões
KIP 860            1500 x 1080 x 1155 mm (L x P x A)
KIP 870            1500 x 1080 x 1220 mm (L x P x A)
KIP 880 -890   1970 x 1080 x 1220 mm (L x P x A)

Peso KIP 860    510 kg        KIP 870    530 kg         KIP 880    556 kg
O peso do KIP 880-890 depende do modelo do scanner, KIP 720 registrado

Impressora
Resolução de impressão 600 x 2.400 dpi

Capacidade de papel 280 m2 (2 rolos + folhas soltas)
560 m2 (4 rolos + folhas soltas) 

Largura dos tamanhos de saída (mídia em rolo) 297 mm - 914 mm

Comprimento dos tamanhos de saída (mídia em rolo) Mínimo de 210 mm, máximo de 64 m (o comprimento real pode depender do tipo de mídia e das limitações do tipo de arquivo)

Peso do papel (mídia em rolo) Comum: 67 – 150 gsm, Filme: Poliéster fosco duplo de 3 – 4 mil, Vegetal: 67 – 75 gsm
Banner e com brilho: consulte o Guia de mídia do KIP 800

Alimentador de folhas Alimentação de até 150 gsm/tamanho máximo da folha de 914 mm x comprimento gerenciável/tamanho mínimo da folha A3

Tipos de mídia
Papel comum: Comum econômico, econômico padrão.  Papel comum especial: Comum para apresentação, comum pesado. 
Filme de poliéster: Translucido de 3 mil, fosco duplo de 3 mil, opaco branco de 4 mil. Mídia de banner: Poliéster macio Fusion. 
Consulte o Guia de mídia da série KIP 800 para obter detalhes.

Scanner/Copiadora
Resolução 600 dpi (óptico)
Original Folha única, imagem visível/face para cima
Larguras 210 mm - 914 mm (tamanhos de página internacionais padrão para incluir ANSI, ARCH, ISO A & B, CHN, JPN)
Comprimento 210 mm – 6 m
Consulte a documentação do scanner KIP 2300 para encontrar detalhes sobre esse scanner opcional para o sistema colorido KIP 890

Controlador
Tipo do controlador System K integrado, Microsoft® IoT Enterprise
Memória 4 GB (mín.)
Solid State Drive Mínimo 256 GB (atualizável)

Formatos de arquivo compatíveis

Colorido raster: TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC
Colorido/P&B vetorial: HPGL, HPGL/2, HP-RTL, Postscript (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF, PDF e DWF multipáginas
P&B raster: TIFF grupos 3 e 4, CALS grupo 4, escala de cinza TIFF
P&B vetorial: Calcomp 906/907

Requisitos espaciais, elétricos e ambientais

Espaço total (mínimo)

3350 x 2600 mm (L x P) (KIP 860 e 870)
4500 x 2600 mm (L x P) (KIP 880 com KIP 720)
3350 x 5190 mm (L x P) (KIP 860 e 870 com empilhadora de impressão traseira opcional)
4500 x 5190 mm (L x P) (KIP 880 com KIP 720 com empilhadora de impressão traseira opcional)
A flexibilidade do sistema KIP 880-890 permite que o scanner seja colocado perpendicular ou paralelo à impressora KIP para 
fluxos de trabalho individuais, o que pode resultar em requisitos espaciais que podem ser diferentes dos indicados acima. 
Acesso ao sistema pelos batentes de porta padrão sem elevação ou inclinação.

Requisitos elétricos
KIP 860 & 870     UE/RU: 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A
KIP 880-890                  UE/RU: 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A, e 100–240 V, 50/60 Hz, 6 A ou mais (um para a impressora KIP e um para o scanner KIP)

Receptáculo elétrico
Europa = CEE 7 (x2 para o KIP 880-890)
RU = BS 546 (x2 para o KIP 880-890)
Todas as outras regiões = consulte suas normas locais

Porta de rede Porta CAT5 RJ-45 ou superior. LAN classificada pelo menos a 100 MB. O recomendado é 1000 MB
Temperatura ambiente 10-30°C
Umidade 15-80% HR
Pesquisa do local A documentação da pesquisa do local do KIP 800 Série Colorida deve ser preenchida antes da instalação do sistema

Especificações do KIP 800 Série Colorida



Empilhadora

Os sistemas de empilhamento integrados do KIP 800 Série 
Colorida melhoram a eficiência e a produtividade de seu 
ambiente de produção de impressão fornecendo um local 
conveniente para empilhar ordenadamente uma infinidade 
de vários tamanhos de página. Execuções de impressão 
autônomas podem ser programadas com tranquilidade devido 
ao diagnóstico interno abrangente do KIP 800 Série Colorida.

Opcional para KIP 850, 860, 870, 880-890

KIPFold 2800

O sistema KIPFold 2800 automatiza os requisitos de dobradura 
de documentos de formato grande fornecendo dobradura, 
empilhamento e agrupamento em um design compacto. As 
dobradeiras on-line KIP se comunicam de maneira inteligente 
com as impressoras KIP e são totalmente integradas com 
os drivers de impressão e aplicativos de software KIP para 
fornecer a integração perfeita do fluxo de trabalho.

Opcional para KIP 850, 860, 870, 880-890

Cópia e digitalização

O KIP 800 Série Colorida fornece um fluxo de trabalho de 
reprodução de cópia em papel eficiente de alta velocidade. 
A qualidade de imagem excepcional é obtida através de uma 
resolução óptica de 600 x 600 dpi real por meio de uma opção 
de scanners KIP integrados, com processos de transporte 
delicado do original e sistema óptico avançado para imagens 
com pixels perfeitos. 

Scanner integrado incluído com o KIP 860 
Scanner KIP 720 disponível com o KIP 880
Scanner KIP 2300 disponível com o KIP 890

Acessórios do KIP 800 
Série Colorida



• Todos os produtos KIP possuem uma variedade de modos de suspensão e temporizadores de uso de energia para reduzir o consumo de 
energia. Todos os sistemas KIP possuem a qualificação Energy Star.

• Durante a operação, o consumo de energia dos produtos KIP é um dos mais baixos no setor graças à eficiência no design.

• Os processos de produção da KIP reduziram o consumo de eletricidade em 33%, ao mesmo tempo em que aumentaram a produtividade.

Baixas emissões - alta eficiência

KIP.COM/GREEN     PARA MAIS INFORMAÇÕES

A COR DA KIP É VERDE.
A KIP está comprometida com designs de produto 

que promovam a sustentabilidade e a saúde 

ambiental. O objetivo da KIP é constantemente 

melhorar e refinar as tecnologias em produtos que 

conservam o verde do nosso planeta. A KIP considera 

todo o ciclo de vida do produto, desde o processo 

de produção até o descarte final do dispositivo em 

nossos ecossistemas compartilhados.
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