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Rápido Sistema com tecnologia estado de arte de impressão colorida de 

grandes formatos e de alta demanda, oferecendo produtividade consistente.

Inteligente Executa várias tarefas ao mesmo tempo graças à tela 

multifunções sensível ao toque KIP Smart e ao software KIP Image Pro, 

ambos integrados de forma inteligente a todos os acessórios KIP.

Eficiente A tecnologia KIP 900 Series reduz custos de operação.

CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE:

Produtividade
• Impressão colorida – 535 m2/hora
• Impressão preto e branco – 670 m2/hora
• KIP ImagePro

Design
• 4 rolos com capacidade de 725 m2 
      para material de impressão
• Cartuchos de toner de alta capacidade
•	 Empilhamento	profissional	com	bordas	alinhadas

Configurações
• Design com espaço duplo para alta demanda
• Scanner de produção ou por conveniência

A tecnologia de ponta ficou ainda melhor!



PRODUTIVIDADE 
CONSISTENTE COM ALTA 
DEMANDA 
Projetados para oferecer:
• Qualidade de impressão excelente
• Desempenho	confiável
• Operação	eficiente
• Valor único

Os sistemas KIP 900 Colour Series foram projetados 

para centros de impressão que precisam atender a 

altas demandas, além de fornecer imagens precisas e 

fidelidade	cromática	expressiva,	arrojada.

Os sistemas KIP 900 Colour Series produzem cores 

incrivelmente vibrantes, matizes e tons sutis com 

estabilidade de cor incomparável da primeira à última 

impressão.

Todas as impressões e cópias geradas pelos sistemas KIP 

900 Colour Series apresentam a melhor durabilidade, 

sendo resistentes à luz. Assim, elas não desbotarão ou 

exibirão sinais de deterioração na cor por exposição à 

luz durante longos períodos. O sistema de toner seco 

CMYK da KIP 900 Colour Series produz imagens 100% à 

prova d’água, adequadas para usos externos, inclusive 

sob condições climáticas adversas.

Os sistemas de impressão KIP 900 Colour Series são 

uma solução abrangente para grandes formatos e 

para uma vasta gama de tarefas de impressão: desde 

documentos de arquitetura, engenharia e construção 

até mapas, pôsteres, cartazes e placas – tudo isso sem 

abrir mão da qualidade ou do desempenho.



Sistema de impressão colorida multitoque 
com alta demanda

Revoluciona a eficiência de impressões com alta 
demanda
• Sistema de impressão de produção em rede com alta demanda
• 4 rolos com 200 metros lineares 
• Capacidade de mídia de 725 m2

• Produtividade P&B 670 m2/h 
• Produtividade colorida 535 m2/h 
• Cartuchos de toner de alta capacidade
• Tela sensível ao toque, inteligente e multifunção System K de 12"
• Empilhamento	profissional	com	alinhamento	de	bordas
• KIP System K 2.0 com KIP ImagePro
• Qualidade	de	fabricação	robusta	para	máxima	confiança	

KIP 970   

KIP 970

KIP 900  Colour Series 
com alta demanda



Sistema colorido multifunção com alta 
demanda

Acelera a produtividade de forma inteligente
• Sistema de impressão de produção multifunção com alta demanda 

e equipado com scanner KIP 720 CIS de conveniência
• 4 rolos com 200 metros lineares 
• Capacidade de mídia de 725 m2

• Produtividade P&B 670 m2/h 
• Produtividade colorida 535 m2/h 
• Cartuchos de toner de alta capacidade
• Tela sensível ao toque, inteligente e multifunção System K de 12"
• Empilhamento	profissional	com	alinhamento	de	bordas
• KIP System K 2.0 com KIP ImagePro
• Qualidade	de	fabricação	robusta	para	máxima	confiança	

KIP 980   
Sistema colorido multifunção com alta 
demanda

Sistema multifunção incrivelmente avançado 
Desempenho de produção 
• Sistema de impressão de produção multifunção com alta demanda 

e equipado com scanner KIP 2300 CCD
• 4 rolos com 200 metros lineares 
• Capacidade de mídia de 725 m2

• Produtividade P&B 670 m2/h 
• Produtividade colorida 535 m2/h 
• Cartuchos de toner de alta capacidade
• Tela sensível ao toque, inteligente e multifunção System K de 12"
• Empilhamento	profissional	com	alinhamento	de	bordas
• KIP System K 2.0 com KIP ImagePro
• Qualidade	de	fabricação	robusta	para	máxima	confiança	

KIP 990   

KIP 980

KIP 990



KIP 900 Colour Series com alta demanda

DESTAQUES TECNOLÓGICOS
Produtividade consistente
• Passagem única em preto
• Impressão monocromática

Empilhador profissional com alinhamento de bordas

Desempenho aprimorado do sistema de acionamento

Precisão de páginas

Capacidade expandida de materiais de impressão 

Cartuchos de toner de alta capacidade  

Cabeça de impressão com alta definição permanente 

Tecnologia de troca rápida 

Pacote de gerenciamento de impressão KIP ImagePro

Alinhamento profissional de 
bordas
O	 empilhamento	 profissional	 com	
alinhamento de bordas reduz 
interações pós-impressão.

Calibração automática 
Para imagens coloridas capazes de 
atender aos mais altos padrões de 
impressão, um sistema exclusivo 
de correia única realiza calibragens 
automáticas para a produção 
de cores expressivas e imagens 
precisas e arrojadas. 

Capacidade expandida de 
materiais de impressão
Um sistema de tampa de rolo 
ergonômico	simplifica	o	processo	de	
carregar a capacidade de material 
de impressão de 725 m2.

Toner de alta capacidade 
Cada cartucho CMYK contém 1,5 
kg de toner para uma capacidade 
total de 6 kg, permitindo tiragens 
ininterruptas de impressão em cores 
e P&B, para uma produtividade 
contínua do sistema. 

Impressão de produção 
Os sistemas de impressão KIP 
900 Colour Series oferecem 
resolução de altíssima qualidade 
com uma velocidade de impressão 
extraordinariamente consistente de 
até 670 m2/h em P&B ou 535 m2/h 
em cores.

KIP ImagePro
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.

ImagePro

Produtividade consistente
Passagem única em preto de alta 
qualidade e imagens coloridas 
com velocidade de impressão 
consistente A tecnologia KIP 900 
Series diminui custos operacionais 
As imagens impressas são 
totalmente resistentes à luz e à 
água e não borram  com o uso de 
marcadores markup.
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Tecnologia de troca rápida 
Conjuntos de impressão mista em 
velocidade máxima de produção. A 
tecnologia de impressão do KIP 900 
Colour Series elimina os atrasos 
na troca de rolos, proporcionando 
maior produtividade.



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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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 p&b com 4 rolos Impressora colorida e &b com tela sensível ao toque KIP System K

Impressora/Copiadora/STF colorida e  e p&b com 4 rolos Impressora  colorida  e p&b com tela sensível ao toque KIP System K para funções impressão/cópia e STF 

Scanners do sistema KIP 980: KIP 720 CIS Scanner/KIP 990 Scanner KIP 2300 CCD

Suporte do scanner Suporte do scanner KIP 720/KIP 2300 (incluso para as KIP980-990 ou opcional como suporte independente para aplicações de  digitalização)

Sistemas de empilhamento (padrão) Empilhadora KIP 900

Sistemas	de	finalização	(opcional) KIPFold 2800

Descrição Alta produção de impressões/cópia /digitalização coloridas e em preto e branco de grande formato

Tipo
Cópia	fotográfica	com	feixe	de	LED	e	revelação	de	contato	com	fotocondutores	orgânicos	(tambor	OPC)	usando	toner	com	monocomponentes	

não magnético.

Configurações Impressora ou sistema multifuncional (impressora/copiadora/scanner)

Velocidade Até 670 m2 em passagem única em preto ou 535 m2 por hora em cores, independentemente do tipo de imagem ou resolução de impressão

Tempo de aquecimento Funcionamento	instantâneo	a	partir	do	standby,	ligada	após	menos	de	4	minutos	

Toner Quatro toners secos e coloridos (CMYK); imagens impressas são resistentes à luz ultravioleta e à água.

Energia de entrada América do Norte: 2x 208-240VAC  +6%/-10%  50/60Hz, 16 A
UE/Reino Unido: 2x 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A

Consumo de energia Imprimindo 2.4 kWh (Média), Standby 630 W (Média), Modo repouso 3.4 W

Ruído acústico < 65 db (imprimindo), < 60 db (standby) (ISO 7779)

Ozônio < 0.05 ppm (média de 8 horas)

Dimensões
KIP 970            1500 x 1080 x 1220 mm (L x P x A)
KIP 980            1970 x 1080 x 1220 mm (L x P x A)
KIP 990            1970 x 1080 x 1220 mm (L x P x A)

Peso 550 kgs
OBSERVAÇÃO: Peso do scanner ou da empilhadeira opcional não incluso.

Impressora
Resolução de impressão 600 x 1.800 dpi

Capacidade de papel 4 rolos de 724 m2 + alimentador de folhas soltas 

Largura dos tamanhos de saída (mídia em rolo) 297 mm - 914 mm (3” Core)

Comprimento dos tamanhos de saída (mídia em rolo) 210 mm mínimo, 64 m máximo (o comprimento real pode  variar conforme o tipo do material de impressão ou de limitações do tipo de arquivo)

Peso do papel (mídia em rolo) Consultar o guia de mídia KIP

Alimentador de folhas
Até 18 kg. Papel comum até 150 gsm/Tamanho máximo da folha 914 mm x comprimento manejável/Tamanho mínimo da folha  28 cm x  

43 cm/A3

Tipos de mídia Consultar o guia de mídia KIP

Scanner/Copiadora
Resolução 600 dpi (ótico)

Original Página única, imagem visualizável/voltada para cima

Larguras 210 mm - 914 mm (tamanhos de página de padrão internacional que incluem ANSI, ARCH, ISO A & B, CHN, JPN)

Comprimento 210 mm – 6 m

Consulte	a	documentação	do	KIP	2300	Production	CCD	Scanner	e		do	KIP	720	CIZ	Convenience	Scanner	para	mais	detalhes	sobre	as	especificações.

Controlador
Tipo de controlador System K nativo,  Microsoft® IoT Enterprise
Memória 16 GB (min.)

Solid State Drive Mínimo 256 GB (atualizável)

Formatos de arquivo compatíveis

Cor raster: TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC
Cor/P&B vector: HPGL, HPGL/2, HP-RTL, Postscript (PS/EPS), PDF, Autodesk DWF, PDF e DWF multipágina
P&B raster: TIFF grupo 3 e 4, CALS grupo 4, Grayscale TIFF
P&B vetor: Calcomp 906/907

Requisitos elétricos, ambientais e de espaço

Espaço total (mínimo)

3350 mm x 4610 mm ( L x P )  (KIP 900 Series com empilhadeira)

A	flexibilidade	do	sistema	KIP	980/990	permite	que	o	scanner	seja	posicionado	de	forma	perpendicular	ou	paralela	à	 impressora	KIP	para	
favorecer	fluxos	de	trabalho	individuais,	o	que	pode	demandar	requisitos	especiais	diferentes	dos	mencionados	acima.

Requisitos elétricos
KIP 970 = Dual 208 V – 240 V 50/60 Hz, 16 A 
KIP 980 / 990 = América do Norte - idem, mais uma 110 V - 120 V 50/60 Hz, 6 A ou maior (para o scanner KIP) 

UE & Reino Unido - trê 220V - 240 V, 50/60 Hz, 16A (para a impressora e para o scanner)

Tomada

América do Norte = duas NEMA 6-20 R (mais uma NEMA 5-20 R para KIP 980/990)
Europa = CEE 7 (x3 para KIP 980/990)
Reino Unido = BS 546 (x3 para KIP 980/990)
Outras regiões = consulte os padrões locais 

Porta de rede Porta RJ-45 CAT5 ou superior. LAN de pelo menos 100 mb. O recomendável é 100 mb

Temperatura do ambiente 10-30 °C

Umidade Umidade relativa 15-80%

Pesquisa do local A documentação da pesquisa do site da KIP 900 deve ser preenchida antes da instalação

Largura mínima da porta 813 mm

Especificações da KIP 900 Colour Series



Empilhadeira

A	 empilhadeira	 profissional	 com	 alinhamento	 de	 bordas	

KIP 900 Colour Series reduz a interação pós-impressão, 

beneficiando	 a	 eficiência	 e	 o	 fluxo	 de	 trabalho.	 Empilha	 de	

maneira organizada diferentes tamanhos de folha. Tiragens 

de impressões inesperadas podem ser programadas com 

tranquilidade.

KIPFold 2800

O sistema KIPFold 2800 automatiza os requisitos de 

dobradura de grandes formatos, proporcionando dobradura, 

empilhamento e compilação em um design compacto. Os 

dobradores on-line KIP se comunicam de forma inteligente 

com as impressoras KIP e são totalmente integrados aos 

aplicativos de software KIP e aos drivers de impressão, 

proporcionando uma integração operacional perfeita.

Opcional para KIP 970, 980, 990

Cópia e digitalização

O	 KIP	 900	 Colour	 Series	 proporciona	 um	 fluxo	 de	 trabalho	

eficaz	de	reprodução	de	cópias	em	papel,	em	alta	velocidade.	

Uma qualidade de imagem excepcional é obtida graças 

à resolução ótica real de 600 x 600 ppp por intermédio de 

uma opção de scanners KIP integrados com um sistema ótico 

avançado e processos delicados de transporte de originais 

que proporciona imagens com pixels perfeitos. 

Scanner KIP 720 incluído com KIP 980
Scanner KIP 2300 incluído com KIP 990

AcessóriosKIP 900 
Colour Series



• Os produtos KIP contam com uma variedade de modos de repouso e timers de uso de eletricidade para reduzir o consumo de energia. Todos 

os	sistemas	KIP	possuem	certificação	Energy	Star.

• O	consumo	de	energia	de	produtos	KIP	durante	sua	operação	está	entre	os	mais	baixos	da	indústria	graças	a	seu	design	eficiente.

• Os processos de produção da KIP têm consumo reduzido de eletricidade em 33% e produtividade otimizada.

Emissão reduzida: eficiência ampliada

KIP.COM/GREEN       PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

KIP LEVANTA A 
BANDEIRA DO VERDE.
A KIP compromete-se com projetos de produtos que promovem 

o bem-estar do meio ambiente e a sustentabilidade. O 

objetivo da KIP é melhorar de forma consistente e aperfeiçoar 

as tecnologias em produtos que mantenham nosso planeta 

verde. A KIP considera o ciclo de vida total do produto: desde o 

processo	de	fabricação	até	o	descarte	final	do	dispositivo	em	

nossos ecossistemas compartilhados.
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