71 SERIÉ
VERSATILIDADE INOVADORA
Os sistemas da série KIP 71 são as principais
soluções avançadas para profissionais de
impressão técnica
A produtividade conectada à nuvem do sistema KIP 71 Série é pensada
para satisfazer as necessidades mais exigentes de equipes de trabalho
decentralizadas. A KIP 71 Série se integra facilmente à carga diária de
trabalho com uma variedade de aplicações fáceis de usar, dando aos usuários
flexibilidade para criar, gerenciar e distribuir projetos com confiança.
A melhor em termos de categoria e poder fazem da KIP 71 Série também a
solução ideal para suprir as necessidades de impressão, cópia e scan em um
ambiente de impressão centralizado.

Tela sensível ao toque com recursos multitoque

Faça cópias, impressões e digitalizações excepcionais.
Todas as funções dos sistemas KIP são ativadas por
meio de um visor multitoque colorido integrado de
12” semelhante a um tablet, para copiar, imprimir e
digitalizar documentos coloridos e em P&B.

KIP Image Pro

Um único aplicativo para todos os tipos de tratamento
de imagens em grandes formatos. O KIP ImagePro
permite a criação de trabalhos, além da captura e
reprodução de imagens, para ambientes de alta
demanda.

600 x 2400 dpi - Alta Resolução

Dados Digitais KIP
Recursos de
segurança

600 dpi x 600 dpi

600 dpi x 2400 dpi

www.KIP.com

Valor notável

CONFIGURAÇÃO VERSATILIDADE

DESIGN DE ESPAÇAMENTO SIMPLES
REDUZ O IMPACTO AMBIENTAL DA
KIP 71 SÉRIE

KIP 71 SÉRIE

Produtividade e configuração
Design compacto, de fácil operacionalidade
como prioridade de engenharia.

6 A1
PPM

360 IMPRESSÕES POR HORA

KIP 7171

KIP 7172
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