
Portfólio de Produtos

Soluções de impressão de grandes formatos
Projetadas para o futuro





Soluciones de Gran Formato
KIP Colour
• KIP Série 600

• KIP Série 800

• KIP Série 900

KIP Preto e Branco
• KIP Série 70

Acessórios para Sistemas KIP
• Stackers | KIP 900 Series, 800 Series & 70 Series

• Folders | KIPFold KIPFold 1600, 1700, 1800 & 2800

• Scanners | KIP 720, KIP 2300

Suíte de Software KIP
• KIP System K Software com KIP ImagePro



PROJETADA PARA
EXCEDER EXPECTATIVAS
Produtividade diária, qualidade de imagem e flexibilidade no 
local de trabalho 

A KIP 600 está revolucionando a impressão em cores e estabelecendo novos padrões de confiabilidade 
em formatos amplos. A Série KIP 600 oferece eficiência com imagens de precisão em um design compacto 
e durável, que levará os grupos de trabalho a novos níveis de produtividade em gerenciamento de 
impressões. 

TECNOLOGIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO
                             A tecnologia de controle de contato
                             (CCT) é inspirada pela nossa busca    
                             para entregar  a melhor solução de  
                             imagens em formato  grande. 

A capacidade de controlar o posicionamento das 
partículas de toner através do contato direto em 
todas as etapas do desenvolvimento da imagem 
garante o mais alto nível de precisão e qualidade de 
precisão na produção de todas as cores ou imagens 
em preto e branco.

IMPRIMA COM CONFIANÇA
A automação de fluxo de trabalho simplifica os 
processos de impressão diários de várias etapas. 
Produza conjuntos de imagens em preto e branco, 
coloridas ou mistas e dimensione, gire ou cole 
automaticamente com o toque dos dedos. 

PRODUTIVIDADE EXTRAORDINÁRIA 
A tecnologia de velocidade consistente da KIP garante 
que nunca haja um atraso ao imprimir arquivos 
complexos ou imagens de alta cobertura. Todos os 
documentos são impressos na velocidade máxima do 
motor, garantindo que os cronogramas e prazos sejam 
sempre cumpridos.  

COMPACTA POR DESIGN
O design compacto garante a colocação em locais 
anteriormente não adequados para sistemas de 
produção de cores de formato grande. Construída 
em uma plataforma de base única e disponível nas 
configurações MFP ou Impressora, a KIP 600 oferecerá 
flexibilidade real em qualquer ambiente de fluxo de 
trabalho. 

IMAGEM DE PRECISÃO
A avançada tecnologia de toner controla a imagem 
com posicionamento preciso de pontos, com registro 
de cores que proporciona cores suaves e expressiva 
qualidade de imagem em preto e branco. 

Cores vibrantes e tons suaves expressam suas ideias 
conceituais; enquanto a verdadeira impressão em 
preto garante linhas ricas em negrito e detalhes 
precisos com precisão exata e fáceis de ler. 

EFICIÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO
Produz, consistentemente, impressões em tamanho 
360 D/A1 por hora em cores, preto e branco ou misto. 
Scanner colorido integrado de alta qualidade, dois 
rolos de mídia e empilhamento de imagens na parte 
superior/frontal permitem que ambientes agitados 
se beneficiem de maior produtividade e eficiência no 
local de trabalho sem interrupção.

DURABILIDADE DA IMAGEM
A pressão KIP CCT funde o toner na mídia, produzindo 
impressões que suportam calor, atrito, arranhões e 
manuseio repetido, que podem destruir rapidamente 
a qualidade da imagem.

À prova d’água  |  Á prova de borrões  |  Resistência à 
UV  |  Seguro contra marcadores  |  Arquivável 

600 SERIES



SOFTWARE KIP SYSTEM K
SEJA MAIS PRODUTIVO
SOFTWARE KIP SYSTEM K
Incluído em todos os sistemas KIP Controle perfeito de arquivos em preto e 
branco e coloridos 
Plataforma de software único | Soluções na nuvem 
Gerenciamento do sistema de impressão | Segurança avançada
Gerenciamento automatizado de fluxo de trabalho 
Melhoria contínua de recursos e funções

KIP IMAGEPRO
Um aplicativo para todas as imagens de formato grande
Gerenciamento de cores com flexibilidade de espaço de cores | Controle de 
custos profissional | KIP Cloud Connect em qualquer lugar, a qualquer hora | 
Soluções protegidas

CONTROLE PODEROSO PARA
OTIMIZAR SEU FLUXO DE TRABALHO.
Tudo o que você precisa ao seu alcance. A tela sensível ao toque de 12,1 polegadas da KIP tem a função de 
tablet inteligente. Projetos completos sem esforço com automação de fluxo de trabalho que impulsionam a 
produtividade. A tecnologia personalizável oferece uma linha completa de conectividade e navegação intuitiva 
que o mantém em sincronia com o modo como você deseja trabalhar. 

Imprimir, copiar e escanear  |  Automação de fluxo de trabalho  |  Visualizador em alta definição  |  Personalização 
da tela sensível ao toque  | Impressão da área de interesse  |  Predefinições de qualidade da impressão  |  KIP 
Cloud Connect  |  Guias de recursos pictóricos 

IMPRIMIR

COPIAR

KIP 650 KIP 660



800 SERIES 

KIP 800  Colour Series

Produtividade de Impressão
 Impressão colorida – 268 m2/hora
 Impressão preto e branco – 334 m2/hora

Sistema colorido multifuncional

Experimente a eficiência de fluxo de trabalho excepcional!
• Sistema multifuncional com 2 rolos com scanner integrado
• Tela sensível ao toque inteligente System K de 12”
• Empilhamento frontal padrão
• Empilhamento traseiro ou KIPFold opcional
• KIP System K Print Management Suite
• Drivers para Windows e AutoCAD
• Automação de fluxo de trabalho

KIP 860   

Sistema de impressão colorido de
produção multitoque

Um novo nível de desempenho corporativo! 
• Impressora de rede com 4 rolos
• Tela sensível ao toque inteligente System K de 12”
• Empilhamento frontal padrão
• Empilhamento traseiro ou KIPFold opcional
• KIP System K Print Management Suite
• Drivers para Windows e AutoCAD
• Automação de fluxo de trabalho

KIP 870   

Sistema colorido de produção multifuncional

O suprassumo em funcionalidade de formato grande!
• Sistema multifuncional com 4 rolos com scanner integrado
• KIP 880 / KIP 720
• KIP 890 / KIP 2300
• Tela sensível ao toque inteligente System K de 12”
• Empilhamento frontal padrão
• Empilhamento traseiro ou KIPFold opcional
• KIP System K Print Management Suite
• Drivers para Windows e AutoCAD
• Automação de fluxo de trabalho

KIP 880 / 890



RECURSOS DO KIP 800 
SÉRIE COLORIDA 
projetados para a operação 
sem esforço
• Produção de impressão colorida e em preto e branco
• Sistemas de dobradura, empilhamento e acabamento 

integrados
• Recorte de rolo automático
• Tecnologia de troca rápida
• Porta USB integrada para unidades externas 
• Produção a velocidades de impressão e digitalização 

extraordinárias
• Assistência de carregamento de mídia
• Comprimentos de impressão estendidos para produtividade 

máxima
• Calibração de imagem automática para saída de cores precisa
• Criação de documentos técnicos e gráficos de exibição
• Cartuchos de toner de grande capacidade para produtividade 

e execuções de impressão contínuas

Assistência de carregamento de mídia 

Um sistema de tampa de rolo 
ergonômico simplifica o processo 
de carregamento da capacidade 
de mídia de 278 ou 557 metros 
quadrados.

Impressão de produtividade 

Os sistemas de impressão KIP 
Série 800 oferecem uma resolução 
magnífica, em velocidades de 
impressão incríveis de até 334 m2 
por hora ou 268 m2 em cores.

Comprimentos de impressão estendidos

O KIP 800 Série Colorida manipula 
imagens de impressão longas em 
uma variedade de tipos de mídia 
de qualquer uma de suas 2 ou 4 
gavetas de rolo integradas para a 
máxima produtividade e eficiência 
do operador.

Toner de grande capacidade 

Cada cartucho CMYK contém 1.000 
gsm de toner para uma capacidade 
total de 4.000 gsm, permitindo 
execuções de impressão coloridas 
e em preto e branco ininterruptas 
mais longas para a produtividade do 
sistema contínua. 

Tecnologia de troca rápida 

A tecnologia de impressão do KIP 
800 Série Colorida elimina os atrasos 
da troca de rolo, proporcionando 
maior produtividade. 2 ou 4 rolos de 
mídia e um alimentador de folhas 
fornecem tamanhos de impressão 
mistos à velocidade máxima de 
produção. 

System K Software

O KIP 800 Série Colorida aumenta 
a produtividade enquanto simplifica 
a experiência do usuário com a 
navegação por tablet sensível 
ao toque, pacote de software 
diversificado com barras de 
comando de faixa de opções e ícones 
padronizados do sistema, juntamente 
com integração de nuvem.

Passagem única em preto 

A Série KIP 800 de passagem única 
em preto oferece aumento de 25% 
na produtividade. Um exclusivo 
sistema de correia propulsora única 
realiza calibragens automáticas 
para um tratamento de imagens 
preciso e saídas de cor arrojadas e 
expressivas.

Impressão colorida e em P&B 

Os sistemas de impressão de 
produção a LED colorida e em preto 
e branco KIP 800 Série Colorida são 
baseados em um design exclusivo 
que reduz os custos operacionais 
e rapidamente alterna entre a 
produção colorida e em preto e 
branco.

ImagePro
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KIP COLOR 
PRINT SYSTEMS

WWW.KIP.COM
Dynamic Productivity 
No reduction in speed when printing large files or complex documents 

Superior Image Quality 
KIP CMYK dry toner technology produces brilliant high resolution color 
images with low operational costs

Interactive Communication  
Enhanced file management via cloud connectivity, onboard storage, network 
communication and USB port

Integrated Workflow  
System K Software provides powerful print submission control through the 
touchscreen, PC, browser and print driver applications

Touchscreen Tablet Navigation
12” display for simple fingertip control for all print system activity

System Intelligence
Administration controls include system wide account features, full color 
operator guides and a “new” Media Management interface 

Printing and Media Flexibility
Flat stacking and print folding for a wide range of media

WWW.KIP.COM
Drawn By:

Title:

Date:                                          Page / Size: 
D Size

KIP 800 SERIES
COLOR PRINT SYSTEMS

Dynamic Productivity 
No reduction in speed when printing large files or complex documents 

Superior Image Quality 
KIP CMYK dry toner technology produces brilliant high resolution color 
images with low operational costs

Interactive Communication  
Enhanced file management via cloud connectivity, onboard storage, network 
communication and USB port

Integrated Workflow  
System K Software provides powerful print submission control through the 
touchscreen, PC, browser and print driver applications

Touchscreen Tablet Navigation
12” display for simple fingertip control for all print system activity

System Intelligence
Administration controls include system wide account features, full color 
operator guides and a “new” Media Management interface 

Printing and Media Flexibility
Flat stacking and print folding for a wide range of media
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900 SERIES 

ALTA DEMANDA
KIP 900  Colour Series Produtividade de Impressão

 Impressão colorida – 535 m2/hora
 Impressão preto e branco – 670 m2/hora

Sistema de impressão colorida multitoque com 
alta demanda

Revoluciona a eficiência de impressões com alta demanda
• Sistema de impressão de produção em rede com alta demanda
• 4 rolos com 200 metros lineares
• Capacidade de mídia de 725 m2

• Produtividade P&B 670 m2/h
• Produtividade colorida 535 m2/h
• Cartuchos de toner de alta capacidade
• Tela sensível ao toque, inteligente e multifunção System K de 12”
• Empilhamento profissional com alinhamento de bordas
• KIP System K 2.0 com KIP ImagePro
• Qualidade de fabricação robusta para máxima confiança

KIP 970   

Sistema colorido multifunção com alta demanda

Acelera a produtividade de forma inteligente
• Sistema de impressão de produção multifunção com alta           

demanda e equipado com scanner KIP 720 CIS de conveniência
• 4 rolos com 200 metros lineares
• Capacidade de mídia de 725 m2

• Produtividade P&B 670 m2/h
• Produtividade colorida 535 m2/h
• Cartuchos de toner de alta capacidade
• Tela sensível ao toque, inteligente e multifunção System K de 12”
• Empilhamento profissional com alinhamento de bordas
• KIP System K 2.0 com KIP ImagePro
• Qualidade de fabricação robusta para máxima confiança

KIP 980   

Sistema colorido multifunção com alta demanda

Sistema multifunção incrivelmente avançado
Desempenho de produção 
• Sistema de impressão de produção multifunção com alta           

demanda e equipado com scanner KIP 2300 CCD
• 4 rolos com 200 metros lineares
• Capacidade de mídia de 725 m2

• Produtividade P&B 670 m2/h
• Produtividade colorida 535 m2/h
• Cartuchos de toner de alta capacidade
• Tela sensível ao toque, inteligente e multifunção System K de 12”
• Empilhamento profissional com alinhamento de bordas
• KIP System K 2.0 com KIP ImagePro
• Qualidade de fabricação robusta para máxima confiança

KIP 990   



KIP 900 Colour Series com alta demanda

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

Empilhador profissional 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 definição permanente 

Tecnologia de troca rápida 

Pacote de gerenciamento de impressão KIP ImagePro

Alinhamento profissional de 
bordas
O	 empilhamento	 profissional	 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	simplifica	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 
simplificar	todas	as	etapas	do	fluxo	
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.

PRODUTIVIDADE
CONSISTENTE
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BAIXOS CUSTOS DE OPERAÇÃO

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.



SÉRIE 70

SÉRIE KIP 71
Multitoque de excelente performance
6 impressões A1 por minuto

A produtividade conectada à nuvem da série KIP 71 é 
pensada para satisfazer as necessidades mais exigentes 
de equipes de trabalho decentralizadas. A série KIP 71 
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.    

• Sistema de impressão KIP 7171 (1 rolo)
• Sistema de impressão KIP 7172 (2 rolo)

Utilize a 
tecnologia 
mais 
avançada 
em 
impressão 
técnica

Produtividade inteligente 
em cada sistema KIP

KIP 70  SÉrie



SÉRIE KIP 75
Design dinâmico; valor excepcional
10 impressões A1 por minuto

A produtividade por hora e a versatilidade de 
configuração da série KIP 75 darão à sua organização 
a confiança e flexibilidade necessárias para atingir os 
prazos sempre importantes associados a impressão 
técnica. A excelente performance do sistema em todos 
os setores é capaz de satisfazer as demandas mais 
rigorosas de qualidade e produtividade.

• Sistema de Impressão KIP 7570 (2 ou 4 rolos)
• Sistema de impressão KIP 7580 (2 ou 4 rolos)

SÉRIE KIP 79
Soluções inteligentes; produtividade superior
14 impressões A1 por minuto

Ambientes de produção exigem qualidade de impressão 
constante, facilidade de operação e controle completo 
sobre o sistema, incluindo gerenciamento de mídia, 
controle de filas e contabilização de todas as impressões, 
digitalizações e cópias. A série KIP 79 coloca o controle 
completo do gerenciamento de impressão na palma da 
sua mão. 

• Sistema de Impressão KIP 7970 (4 rolo)
• Sistema de impressão KIP 7980 (4 rolo)
• Sistema de Produção KIP 7990 MPF (4 rolo)



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

Cópia & Digitalização
Os sistemas de impressão KIP apresentam um fluxo de trabalho eficaz 
de reprodução de cópiasem papel em alta velocidade. Uma qualidade 
de imagem excepcional é obtida graças à resolução óptica real de 600 x 
600 ppp por intermédio de uma opção de scanners KIP integrados com 
um sistema óptico avançado e processos delicados de transporte de 
originais que proporciona imagens com pixels perfeitos. 
Scanner integrado incluído com KIP 860, 7170, 7580 & 7590
Scanner KIP 720 disponível com KIP 980, 880, Série 75 e Série 79
Scanner KIP 2300 disponível com KIP 990, 890, Série 75 e Série 79

Empilhamento, Dobraduras e Digitalização 



Uma única aplicação para todas 
as imagens de grande formato

KIP	 ImagePro	 é	 um	 software	 de	 solução	única	 projetado	para	 simplificar	 todas	 as	 etapas	 do	 fluxo	 de	 impressão	

colorida e P&B para grandes formatos.

Modo padrão
• Controle de impressão simples e rápido

• Rápido acesso à barra de ferramentas

• Lógica de coluna

• Monitor	com	alta	definição

• Limpeza de imagem

• Área de interesse

Modo expandido
Recursos	 para	 produção	 técnica	 e	 para	 profissionais	
gráficos	que	trabalham	com	cores:

• Gerenciamento de cor

• Agrupamento, duas páginas em uma mesma folha, 

painéis

• Validação de tarefa

• Interface	flutuante	personalizada

• Flexibilidade	nas	configurações	do	sistema

IMPRIMIR COPIAR DIGITALIZAR

ImagePro
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Soluções Multitoque das Séries KIP 70 e Colour
• Copiar e Digitalizar para Local/USB/LAN/Nuvem 

(multifuncional)
• Imprimir de Local/USB/LAN/Nuvem
• Super Visualização com Área de Interesse
• Cloud Connect
• Segurança de Dados
• Smart Scan
• KIPFold Control

Diagrama dos Sistemas KIP

ESTAÇÕES
DE TRABALHO

Windows

RECURSOS PADRÃO:
• Driver KIP Windows
• Driver KIP AutoCAD
• KIP ImagePro - Print (aplicativo)
• KIP PrintPro.net (navegador web)
• KIP Printer Status (aplicativo)
• KIP Media Manager
• KIPFold Control com reconhecimento 

automático de bloco de título
• Spooling LPR e pasta rápida KIP

OPCIONAIS - por impressora: 
• Impressão PDF/PS
• KIP Accounting, Cost Center & 

Access Control

KIP SMART PRINT
E-mail

WINDOWS
iOS

ANDROID
LINUX

MAC

Computadores

Tablets

Laptops

Smartphones

Série KIP 70

LAN

OPÇÕES: 
• HD removível
• Leitor de cartão

Multifuncional

Impressora
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Soluções Multitoque das Séries KIP 70 e Colour
• Copiar e Digitalizar para Local/USB/LAN/Nuvem 

(multifuncional)
• Imprimir de Local/USB/LAN/Nuvem
• Super Visualização com Área de Interesse
• Cloud Connect
• Segurança de Dados
• Smart Scan
• KIPFold Control

Diagrama dos Sistemas KIP

ESTAÇÕES
DE TRABALHO

Windows

RECURSOS PADRÃO:
• Driver KIP Windows
• Driver KIP AutoCAD
• KIP ImagePro - Print (aplicativo)
• KIP PrintPro.net (navegador web)
• KIP Printer Status (aplicativo)
• KIP Media Manager
• KIPFold Control com reconhecimento 

automático de bloco de título
• Spooling LPR e pasta rápida KIP

OPCIONAIS - por impressora: 
• Impressão PDF/PS
• KIP Accounting, Cost Center & 

Access Control

KIP SMART PRINT
E-mail

WINDOWS
iOS

ANDROID
LINUX

MAC

Computadores

Tablets

Laptops

Smartphones

Série KIP 70

LAN

OPÇÕES: 
• HD removível
• Leitor de cartão

Multifuncional

Impressora
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ESTAÇÕES
DE TRABALHO

Windows

RECURSOS PADRÃO:
• Driver KIP Windows
• Driver KIP AutoCAD
• KIP ImagePro - Print (aplicativo)
• KIP PrintPro.net (navegador web)
• KIP Printer Status (aplicativo)
• KIP Media Manager
• KIPFold Control com reconhecimento 

automático de bloco de título
• Spooling LPR e pasta rápida KIP

OPCIONAIS - por impressora: 
• Impressão PDF/PS
• KIP Accounting, Cost Center & 

Access Control

Diagrama dos Sistemas 

Sistemas de Digitalização KIP
impressão, Cópia e Digitalização

Série KIP Colour

RECURSOS PADRÃO:
• KIP PrintPro.Net   

(navegador web)
• Arquivo de descrição 

de impressora 
Postscript

• Suporte de pasta rápida 
KIP 

• Spooling LPR

RECURSOS 
PADRÃO:
• KIP PrintPro.Net 

(navegador web)
• Suporte de pasta 

rápida KIP 
• Spooling LPR

MAC LINUX

Multifuncional

Impressora

KIP ImagePro - Scan & Copy: 
• Digitalizar - Local/USB/LAN/Nuvem
• Copiar - Para impressora KIP colorida 

ou P&B
• Imprimir - Para impressora KIP 

colorida ou P&B
• Ajuste/gerenciamento de cores
• Visualizador de alta definição
• Área de interesse
• KIPFold Control

ESTAÇÕES
DE TRABALHO

Multifuncional

Impressora

Recursos abrangentes do KIP System K estão 
disponíveis nos seguintes folhetos:
• Soluções multitoque KIP         
• Soluções de impressão KIP baseadas na web e em PCs          
• KIP Admin, Accounting & Access Control (controle de 

acesso, administração e contabilidade KIP)

RECURSOS PADRÃO:
• Sobregravação de imagem
• Kit de acessórios de unidade de 

disco rígido removível
• Atualizações de Segurança Padrão
• KIP Secure Print 
• KIP Accounting Center Integração

KIP DIGITAL DATA SECURITY



Responsabilidade ambiental
Comprometimento com designs de produto que promovem 
Sustentabilidade ambiental

A KIP está comprometida com designs de produtos que promovem o bem-estar do meio ambiente e a sustentabilidade. Nosso 
objetivo é melhorar de forma consistente e aperfeiçoar as tecnologias em produtos KIP que mantenham nosso planeta verde.

Os clientes valorizam cada vez mais os aspectos ambientais de produtos, como eficiência energética, redução de 
emissões e a capacidade de reciclar recipientes de fornecimento usados. Nós diferenciamos nossos produtos 
integrando tais características para entregar um baixo custo total de propriedade e uma experiência de usuário melhorada.

Na embalagem, há um esforço nosso para minimizar o uso geral de materiais, utilizar materiais reciclados e recicláveis 
quando possível e reduzir o tamanho das embalagens e peso para minimizar o impacto de combustível para transporte. 

As fábricas da KIP operam em conformidade total com o rígido código da ISO 14001 Norma de Sistemas de 
Gestão Ambiental, que fornece os requisitos para organizações que desejam operar de forma ambiental e sustentável.
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