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Série 800 Color

Destaques da tecnologia
• Qualidade de imagem superior 

• Maior variação de mídia

• Maior produtividade      

• Controle técnico

• Criação de projeto superior

Qualidade de imagem superior:

a.  O Controle de fase da unidade sincroniza a rotação do 
fotocondutor de forma precisa para fornecer um registro de 
cor mais exato

b.  As tecnologias Imaging Transfer Belt removem a mídia 
como uma variável no registro de imagens

c.  A tecnologia KIP 800 aumenta o ciclo de trabalho das 
peças de manutenção, reduzindo custos operacionais e 
visitas técnicas de manutenção

Maior produtividade:

a.  Tecnologia de alternância rápida KIP 800
•  Para uma produção de impressão rápida de vários conjuntos 
de impressão em preto e branco e em cores
• Elimina atrasos de troca de rolos, fornecendo maior 
produtividade com conjuntos de impressão de vários 
tamanhos em preto e branco e em cores

b.  O sistema de reabastecimento do toner volta ao sistema 
para imprimir imediatamente após a instalação do novo 
cartucho

c.  Um caminho de papel simples e curto, com várias opções 
de pasta e empilhamento de impressão

d.  O software do sistema KIP System K melhora a experiência 
do usuário nas diversas aplicações e drives da KIP, além das 
funções e dos controles modernos de impressão, semelhantes 
a um tablet.



Criação de projeto superior:

a. Alta capacidade de motores sincronizados com uma 
garantia de cinco anos

b.  Estrutura soldada e de aço, com uma construção de trilhos 
de rolamento para suportes de mídia

c.  Os acionamentos incluem rolamentos axiais / rolos com 
engrenagens de rodas dentadas e helicoidais para distribuir 
cargas mecânicas de forma precisa

d.  Menos de 1% do tempo de contato de separação de mídia 
fornece um sistema de fusor com maior vida útil

Maior variação de mídia:

a.  Ambiente: Maior variação de umidade relativa (15% a 
80%) e de temperatura (10 a 30 ºC (50 a 86 ºF))

b.  Caminho de mídia condensada de linha reta com sensor 
de tensão para controle de mídia preciso durante o processo 
de impressão

c. O gerenciamento de mídia do System K permite que o 
operador tenha controle ilimitado sobre a identificação de 
trabalhos/projetos vinculados a tipos de mídia específicos

d.  Comprimento da impressão da mídia:
     Configuração padrão:   210 mm (8 ½”) a 6 metros (20’)
     Configuração ampliada:  64 metros (210’)

e.  Empilhamento frontal para áreas compactas e 
empilhamento traseiro para maior produtividade

Controle técnico:

a.  A série KIP 800 integra uma Interface técnica com tela 
sensível ao toque utilizando um controle semelhante ao de 
tablets, com acesso fácil a funções como:

•  Ajustes automáticos 
•  Atualização de programas 
• Status da impressora, reduzindo o suporte no local e 
melhorando a produtividade

b.  Design mecânico compacto que prioriza a facilidade de 
manutenção 

c.  Ajuste de foco automático para simplificar os procedimentos 
de instalação e manutenção

d.  Unidades com fácil processo de retirada para acesso rápido 
a todos os procedimentos de manutenção e substituição de 
peças padrão.

f.   Acesso ao sistema através de estruturas de portas padrão, 
sem precisar levantar ou inclinar. As rodas do sistema 
proporcionam uma manutenção fácil. 
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