79 SERIÉ
VERSATILIDADE INOVADORA
Os sistemas da série KIP 79 são as
principais soluções avançadas para
profissionais de impressão técnica
A série KIP79 de sistemas de impressão acelera as possibilidades de
produção de impressão com rapidez de produtividade consistente.
A tecnologia de impressão em alta definição oferece uma densidade
rica e expressiva em preto com uma escala avançada em cinza,
além de melhoria de linhas finas.
A série 79 conectada à nuvem é o sistema de impressão em preto &
branco mais produtivo de sua categoria, proporcionando operação
de custobeneficio otimizado, produtividade por hora aumentada,
confiabilidade diária e performance a longo prazo, tornando-a a
solução perfeita tanto para ambientes de produção centralizados
quanto decentralizados.

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 79 SÉRIE

Design compacto, de fácil

KIP 79 SÉRIE
Produtividade e configuração

14 A1
PPM

operacionalidade
como prioridade de
engenharia.
840 IMPRESSÕES POR HORA

KIP 7974 Sistemas de
impressão

KIP 7984 MFP
CIS Scanner

KIP 7994 MFP
CCD Scanner*

KIP é uma marca registrada do KIP Group. Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados são marcas registradas de suas respectivas
empresas. Todos os recursos e especificações de produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As especificações de produto completas
estão disponíveis mediante solicitação. © 2019

*Requer empilhador ou suporte de scanner
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