
Sistema de dobradura de formato 
largo projetado para 
KIP 800 COLOUR SERIES

KIP 70 B&W SERIES 

KIPFold 1700



O design compacto da KIPFold 1700 é perfeito para 
pequenos espaços de grupo de trabalho. Expanda 
os recursos de acabamento de documentos com 
dobradura em leque automática e empilhamento com 
um único clique. A poderosa integração bidirecional 
on-line produz documentos dobrados profissionais e 
prontos para distribuição. 

VERSATILIDADE
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.

Dobre com confiança
• Alta qualidade de fabricação
• Desempenho confiável
• Durabilidade incomparável

ECONOMIZE TEMPO E 
DINHEIRO
A eficiência de economia de tempo da KIP 1700 
transforma as dobraduras manuais intensivas em 
redução de custos automatizada, antecipando a 
conclusão dos projetos. 

PRATICIDADE INTEGRADA
A automação de toque único oferece comodidade 
para concluir rapidamente conjuntos de documentos 
dobrados.

Os aplicativos e drivers de impressão do software 
Kip System K oferecem uma variedade de opções 
avançadas de acabamento, proporcionando 
aos usuários estilos de dobragem, bem como a 
capacidade de selecionar parâmetros individuais de 
dobragem na estação de trabalho e armazená-los 
como predefinições para uso futuro. 

Os drivers certificados pela KIP, os aplicativos de envio 
de trabalho e as ferramentas de trabalho baseadas 
no navegador apresentam integração total com os 
recursos do sistema KIPFold.

KIPFold 1700
Sistema de dobradura de documentos largos
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INTEGRAÇÃO DO SISTEMA 
DO SOFTWARE KIP SYSTEM 
K 
Esta solução integrada exclusiva permite o controle 
completo da dobradeira e dos pacotes dobráveis,  
diretamente de todos os aplicativos KIP, incluindo os 
drivers KIP Touchscreen, KIP ImagePro, KIP PrintPro.
NET, KIP Windows e AutoCAD. 

O software KIP System K permite que todos os níveis 
de usuário criem e preparem facilmente impressões 
para dobraduras, através da interface uniforme do 
software e do processo de aplicação.

Recursos de software KIPFold 1700 System K:
• Simplificação de dobraduras personalizadas com 

o editor predefinido
• Controle de posição do bloco de título
• Envio de impressão via PC e drivers de impressão
• Relatório de erros do sistema através de 

notificação por e-mail
• Recuperação inteligente de trabalhos para 

contabilidade de impressão precisa
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Controle de dobradura de PC, navegador e driver

Estilos de pacote KIPFold



KIPFOLD 1700
Sistema de dobradura de documentos largos

MODELOS COMPATÍVEIS COM KIP 
O sistema KIPFold 1700 é compatível para integração total com os seguintes sistemas de produção KIP:

800 Series     70 Series
KIP 860 | 870 | 880 | 890   KIP 71 Series | 75 Series 
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Sistemas KIP compatíveis KIP 71/75/800 Series

Tecnologia
Rolos de dobradura controlados por microprocessador com tela de toque 

sensível ao toque colorida
Alimentação de papel Automática online para dobradura em leque e manual cruzada
Largura de mídia 279 mm a 914 mm
Comprimento de mídia 420 mm a 6 m
Tipos de mídia Papel comum/de carta
Peso de mídia 75 gsm a 90 gsm
Tipos de dobradura Tamanhos de pacote DIN, ANSI ou ARCH
Programas de 
dobradura total até 255

Tamanhos de painel de 
dobradura em leque 6170 mm a 230 mm (ajustável)

Margens de dobradura 
em leque 0 mm a 40 mm

Tamanhos de painel de 
dobradura cruzada 250 mm a 320 mm (ajustável)

Empilhamento de 
dobradura em leque até 10

Empilhamento de 
dobradura cruzada Até 5 (pacotes E/A0)

Empilhamento plano
A bandeja de impressão de empilhamento frontal integrada na impressora 
é usada para empilhamento plano (totalmente integrado e selecionado 
automaticamente)
*Máximo de painéis de dobradura em leque com papel de 20#/75 gsm = 29
*Máximo de tamanho de papel para função de dobradura cruzada com papel 
20#/75gsm = E / A0


