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Mais rápido, mais inteligente, mais e ciente

KIP 900  Colour SERIES

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.

E ciente 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 pro ssional com bordas alinhadas

Con gurações
• Design com espaço duplo para alta demanda
• Scanner de produção ou por conveniência
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A tecnologia de ponta  cou ainda melhor!
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KIP 900 Colour Series com alta demanda

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

Empilhador pro ssional 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 de nição permanente 

Tecnologia de troca rápida 

Pacote de gerenciamento de impressão KIP ImagePro

m alta demanda

Alinhamento pro ssional de 
bordas
O empilhamento pro ssional 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 simpli ca 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 
simpli car todas as etapas do  uxo 
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.


