75 SERIÉ
VERSATILIDADE INOVADORA

Utilize a tecnologia
mais avançada
em impressão técnica

TECNOLOGIA AVANÇADA

Os sistemas da série KIP 75
são as principais soluções
avançadas para
profissionais de
impressão técnica

Visão perfeita
Tela de toque
ajustável
de 12” para
visualização ideal
e gerenciamento
das
funcionalidades
do sistema.

O design inovador e compacto da série KIP 75 com empilhamento na parte superior oferece
velocidade incrível, qualidade de impressão impecável em preto e branco, estabelecendo
novos padrões de performance, facilmente cumprindo prazos e reduzindo custos.
A produtividade por hora e a versatilidade de configuração da série KIP 75 darão à sua
organização a confiança e flexibilidade necessárias para atingir demandas associadas a
impressão técnica.

CONFIGURAÇÃO VERSATILIDADE

DESIGN DE ESPAÇAMENTO
SIMPLES REDUZ O IMPACTO
AMBIENTAL DA
KIP 75 SÉRIE

KIP 75 SÉRIE
Produtividade e configuração

10 A1
PPM

Design compacto, de fácil
operacionalidade
como prioridade de
engenharia.

600 IMPRESSÕES POR HORA

KIP 7572 Sistemas de

KIP 7574 Sistemas de

impressão

impressão

KIP 7582 MFP
CIS Scanner

KIP 7584 MFP
CIS Scanner

KIP 75 SÉRIE
TOUCHSCREEN

Faça cópias, impressões e digitalizações
excepcionais.
Os recursos de uso ocasional incluem inicialização
automática, acesso a predefinições ilimitadas, guias
do usuário em tela sensível ao toque fáceis de
entender e pré-visualizações na tela em tempo real.
Os controles multitoque disponíveis para os usuários
são intuitivos e semelhantes aos de um tablet,
permitindo o uso dos dedos para deslizar, pinçar,
espalhar, girar e dar um toque simples diretamente
na tela.

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.



Tela multitoque inteligente de 12 pol.
A simplicidade do toque: deslizar, girar,
juntar, separar e tocar
 Controles de toque intuitivos do tipo tablet
 Operações uniformes para uma experiência
aprimorada
 Conveniência operacional para uso ocasional
 Produtividade de alta demanda
 Visualização e impressão de área de interesse


Auto Deskew Image

Cloud Connect

Visualização e impressão de área de interesse

KIP 75 SÉRIE
SOFTWARE APPLICATIONS

KIP IMAGEPRO

Valor Excepcional

Um único aplicativo para
todos os tipos de tratamento
de imagens em grandes
formatos


Controle de impressões rápido e fácil
Visualizador de alta definição
 Pré-visualização de miniaturas
 Barra de ferramentas de acesso rápido
 Modelos do usuário Templates
 Área de interesse
 Limpeza de imagens
 Renomeação de arquivo digitalizado
 Secure Print


Visualizador de alta definição

Driver KIP Windows
WHQL Certified
Printer Status SNMP
Notificação visual de status da máquina
KIP Accounting* – O KIP Accounting Center
consolida o controle dos dados da conta do usuário
e das regras de impressão para todas as atividades
de cópia, impressão e digitalização dos sistemas
KIP coloridos e em P&B.

Limpeza de imagens

KIP Cost Center* – Imprima ou envie por e-mail
relatórios gráficos visualmente agradáveis de
produção de impressão e digitalização colorida e em
P&B diretamente do aplicativo.
KIP Leitor de cartão System* – Com o toque
de um cartão, desbloqueie a tela sensível ao
toque e recupere as preferências do usuário
automaticamente.

KIP Digital Data
Recursos de segurança

Baseado nas especificações
NISPOM do Departamento
de Defesa dos EUA, o
recurso de segurança de
sobregravação de imagem
tritura eletronicamente as
informações armazenadas
no disco rígido como parte do
processamento do trabalho
de rotina.

Renomeação de arquivo digitalizado

*Opcional

KIP 75 SERIÉ
TECNOLOGIAS EXCLUSIVAS
Tecnologia de impressão de alta definição (HDP)
o KIP HDP é uma tecnologia verde apresenta uso 100%
eficiente de toner, reduzindo o custo de impressão,
além de proporcionar valor excepcional e o mais baixo
custo de propriedade do setor. Os sistemas KIP não
utilizam carregadores, reveladores ou recipientes para
resíduos que requeiram descarte e substituição.

Utilização 100% eficiente de toner

Alta Resolução: 600 X 2400 ppp
Os sistemas KIP apresentam impressão nítida de 600 x
2400 ppp, para detalhes mais precisos e tons de cinza
extremamente suaves. Essa alta resolução permite
que o sistema aprimore curvas, linhas diagonais e
arcos, ao suavizar as bordas de linhas com precisão
excepcional.

Maior durabilidade de imagem

600 ppp x 600 ppp

600 ppp x 2400 ppp

Qualidade Uniforme de Impressões
Os sistemas KIP proporcionam pretos sólidos, tons de
cinza suaves e qualidade uniforme de impressões da
primeira à última página de um trabalho de impressão.
Tecnologias avançadas, que incluem ajustes
ambientais automáticos e unidades de reveladores
baseados em escovas, mantém a qualidade desejada
das impressões por meio de alterações climáticas
sazonais.
Capacidade de Materiais de Impressão
Os sistemas KIP apresentam gavetas de material
de impressão de troca automática, para assegurar
produção ininterrupta de impressões e a máxima
versatilidade de materiais de impressão. O status do
material de impressão é ilustrado na tela sensível
ao toque. Os sistemas KIP apresentam um design
amigável de “tampa de ponta” para o fácil carregamento
de rolos de material de impressão.
KIP Scanning Technology
KIP color scanning solutions offer large format CIS
technology for quick scanning convenience or CCD
high productivity scanning. The 2300 CCD scanner
delivers world-class speed and quality with workflow
flexibility. Scan originals face up or face down as
well as thick mounted originals up to .6 inches. KIP
ImagePro offers scanned image clean-up and easy
file renaming that saves time and enhances workflow
efficiency.

Tampas de ponta para a fácil
troca de rolos de material de impressão

CIS

CCD

KIP 75 SERIÉ EMPILHAMENTO,
DOBRADURAS E DIGITALIZAÇÃO
Stacker
Os sistemas de empilhamento integrados KIP melhoram
a eficiência e
a produtividade do seu ambiente
de produção de impressões ao oferecer um local
conveniente para empilhar ordenadamente múltiplas
impressões. Tiragens de impressões não acompanhadas
podem ser programadas com tranquilidade, devido a um
diagnóstico interno compreensivo.
Opcional para KIP Série 900, Série 800, e Série 70
KIPFold 1600
A dobradeira compacta offline KIPFold 1600 é resistente
à mobilidade para projetos ou locais de trabalho,
expandindo os recursos de acabamento de documento.
Obtenha versatilidade de pacotes dobrados. Os
documentos dobrados em leque podem ser reinseridos
manualmente para produzir dobraduras cruzadas nítidas
para atender aos tamanhos de pacote padrão DIN, ANSI
ou ARCH.
KIPFold 1700
Il design compatto di KIPFold 1700 è perfetto per
gli ambienti di lavoro con spazi ridotti e permette di
espandere le funzionalità di finitura dei documenti con
la piegatura e l’impilamento automatizzati in un solo clic.
La potente integrazione online bidirezionale produce
documenti piegati professionali pronti per la distribuzione.
Opcional para KIP 800 Série, 71 Série & 75 Série
KIPFold 1800
A KIPFold 1800 usa tecnologia de dobradura comprovada
com base em um design preciso do rolo para ambientes
de impressão de alta produção. A KIPFold 1800 oferece
qualidade de ponta com dobras exatas, pacotes montados
à perfeição e documentos dobrados em leque.
Opcional para KIP 800 Série, 71 Série, 75 Série & 79
Série
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 online KIP se comunicam
de forma inteligente com as impressoras KIP e são
totalmente integrados aos aplicativos de software KIP e
drivers de impressão para proporcionar um integração
operacional perfeita.
Opcional para KIP Série 900 Série 800, 7170, Série 75
e Série 79

KIP 1200 Stacker

KIPFold 1600

KIPFold 1700

KIPFold 1800

KIPFold 2800

SÉRIE 75
ESPECIFICAÇÃO
Geral
Descrição

Impressão/cópia/digitalização monocromática em formato largo com digitalização colorida

Tipo

Eletrofotográfica (LED) com fotocondutor orgânico (OPC) e sistema de toner fechado

Velocidade tamanho D por minuto

de 10

Tempo de aquecimento (a frio)

Menos de 2 minutos após o standby

Configurações

Impressora / multifuncional

Opções de rolo

2 ou 4 Rolos

Saída do material

Frente / atrás

Dimensões

1600 mm (l) x 720 mm (p) x 1600 mm (a)

Peso

Multifuncional (4 Rolos) 283 kg | Impressora (4 Rolos) 266 kg

Requisitos elétricos

220-240 V, 50/60 Hz, 16 A

Consumo de energia (Standby)

430W

Consumo de energia (imprimindo)

< 1,500W

Impressora
Resolução de impressão

600 dpi x 2400 dpi

Capacidade de papel

2 ou 4 Rolos

Largura de saída

297-914 mm

Comprimento de saída

6 m (padrão), 150 m baseado em validação de mídia

Peso do papel

Papel normal 64–90 gsm, velino–translúcido–vegetal 80 gsm, filme 75 gsm

Tipo de material de impressão

Normal / Velino / Filme

Controlador
Tipo de controlador

Controlador Sistema K da KIP com Microsoft® IoT Enterprise

Memória

2GB DDR3 Padrão – Expansível até 4GB

Disco rígido

Minimo de 320 GB – Expansível ilimitadamente

Tipo de arquivo suportado

DWF, PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4,
TIFF Group 4, CIT/TG4, Grayscale TIFF, TIFF Packbits, PNG, JPEG

Scanner
Tipo de scanner

CIS

Resolução de digitalização

600 dpi

Formato de digitalização

TIFF, TIFF de várias páginas, PDF, PDF-A, PDF de várias páginas, DWF, JPEG

Destinação de digitalização

USB local, caixas de correio (local), FTP, SMB
Nuvem: Google Drive/Dropbox/Box/OneDrive/SharePoint

Largura do original

210 mm a 914 mm

Grossura do original

0,05 mm - 1,60 mm (qualidade da imagem acima de 0,25 mm não pode ser garantida)
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