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O pacote de programas KIP System K oferece uma experiência de usuário aprimorada e produtividade 
excepcional para o controle coeso das demandas de impressões coloridas e em P&B. Os recursos 
incluem:

• Navegação de tela sensível ao toque semelhante a um tablet.
• Sistema padronizado de ícones com interface do tipo lado a lado.
• Aplicativos de envio de impressão com gerenciamento, configuração e status do sistema.
• Os aplicativos apresentam uma barra de comando em estilo ribbon com opções estendidas de 

funções.
• Protocolos SNMP, controle de centro de custos e colaboração em nuvem.
• Driver do System K para Windows®, certificação WHQL, touch PC compatível com funções 

simplificadas/avançadas e status do sistema.

O pacote de programas KIP System K é integrado de maneira uniforme com as séries KIP 900, KIP 
800 Colour e KIP 70.
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Uma nova geração de 
funcionalidade em grandes formatos
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KIP Systems Diagram
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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
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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. 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.  

As pré-visualizações de imagens nítidas e os controles na tela permitem salvar e imprimir a área de interesse. As características 
multitoque permitem aos usuários identificar documentos, ajustar a qualidade da imagem e substituir documentos em jogos ordenados. 
A tela colorida sensível ao toque integrada proporciona uma poderosa combinação de controle, além de conveniência; você não precisa 
deixar a impressora para executar tarefas importantes.

Soluções KIP Multi-Touch
Tela sensível ao toque com recursos multitoque

Dê zoom, gire e faça uma panorâmica da pré-visualização da imagem 
usando controles multitoque
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Recursos da tela sensível ao toque KIP Multi-Touch
Tela multitoque de 12" colorida de alta nitidez | Seleção intuitiva de recursos para fácil operação | Ângulo de visão totalmente 
articulado | Acesso centralizado a todos os recursos do sistema | Imprima, copie e digitalize em cores ou em P&B | Super 
visualização com o uso dos dedos, para deslizar, pinçar, espalhar e girar | Imprima diretamente de materiais de impressão 
removíveis, da nuvem e de caixas de correio locais | Acesso com um toque aos recursos do sistema em 22 idiomas | Guias 
coloridos | Pré-visualizações de impressão integradas | Editor de cópia de jogos na tela | Impressão e digitalização-para-
arquivo simultâneas | Gerencie a fila de impressão e de histórico | Integração com o KIP Accounting Center | Integração com 
o KIP Cost Center

Recursos Multitoque
Controles de super visualização de imagens para impressão, cópia e digitalização | Pinçar e espalhar para fazer o zoom 
| Toque para girar | Copie, digitalize, envie por e-mail ou imprima uma área de interesse específica | Guias do Usuário 
selecionáveis   | Exibição automática do Guia do Usuário ao substituir toner/papel | Ver fila de trabalhos | Reimprima trabalhos 
do histórico | Predefinições do sistema selecionáveis | Ver status do sistema de qualquer tela | Selecione o esquema de cores
Funções de Cópia
Cópia e impressão simultâneas | Copie jogos simples ou ordenados | Classifique e substitua páginas em jogos ordenados | 
Copie área de interesse | Digitalização-para-arquivo ao copiar | Dimensione para fator ou selecione predefinições de tamanho 
de página | Selecione padrão de dobradura ou dobradura automática com base no tamanho da página | Correção automática 
de distorções | Estampe documentos com texto ou gráfico | Interrompa trabalhos para tarefas urgentes | Predefinições de 
sistema ilimitadas para estampas e dobraduras | Modelos do usuário ilimitados para tipos de documentos e configurações 
de trabalho | Selecione empilhamento frontal ou traseiro | Copie detalhes do rastreamento de dados e da contabilização de 
trabalhos KIP
Funções de Impressão
Imprima da caixa de correio local/USB/drive de rede | Imprima do KIP Cloud Connect | Pré-visualização de arquivo WYSIWYP 
| Impressão de jogos ordenados | Selecione padrão de dobradura ou dobradura automática com base no tamanho da página 
| Dimensione para fator ou selecione predefinições de tamanho de página | Impressão automática diretamente do e-mail | 
Imprima detalhes do rastreamento de dados e da contabilização de trabalhos (KIP Job Accounting and Data Tracking)
Funções de Digitalização
Digitalize para arquivo em P&B ou em cores | Digitalize para caixa de correio local/USB/drive de rede | Digitalize para o 
KIP Cloud Connect | Digitalize para e-mail | Pré-visualização de arquivo WYSIWYP | Digitalize para TIF, PDF ou PDF-A de 
múltiplas páginas | Digitalize para TIF, Cals Group 4, PDF ou PDF-A em P&B | Digitalize para TIF, JPEG, PDF ou PDF-A em 
cores | Selecione de 200 a 600 ppp | Selecione rotação | Ajuste a velocidade do scanner para originais delicados | Digitalize 
detalhes do rastreamento de dados e da contabilização de trabalhos (KIP Job Accounting and Data Tracking) 

Impressão, cópia e digitalização ocasionais
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O compartilhamento de conteúdo on-line por meio de serviços de nuvem populares tornou-se uma ferramenta essencial para a 
colaboração. Maior segurança de rede e restrições de tamanho de arquivos limitam a capacidade dos usuários de enviar por e-mail 
documentos técnicos coloridos e em P&B em tamanho integral. Os sistemas KIP incluem o KIP Cloud Connect, que oferece a capacidade 
de digitalizar para a - e imprimir da - nuvem diretamente da tela multitoque. Não importa se o serviço de nuvem for usado para documentos 
pessoais ou para a colaboração em projetos, os sistemas KIP proporcionam acesso rápido para imprimir dados coloridos ou em P&B. 
Digitalize um documento para a nuvem na tela sensível ao toque e acesse-o imediatamente do seu computador de mesa ou dispositivo 
móvel.

KIP Cloud Connect
Tela sensível ao toque com recursos multitoque

Vários locais na nuvem

Arquivo para impressão
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   Digitalizar para Nuvem                                           Área de Interesse para Nuvem

Principais recursos do KIP Cloud Connect
Selecione entre diversos serviços de nuvem | Imprima do KIP Cloud Connect | Digitalize para o KIP Cloud Connect | Conexões 
de nuvem ilimitadas | Arquivos únicos ou múltiplos | Escolha arquivos de diversos serviços de nuvem para trabalhos de 
impressão individuais | Fácil configuração da tela multitoque | Impressão de jogos ordenados

Opções de Serviços de Nuvem
Microsoft® OneDrive | Microsoft® Office SharePoint | Google Drive | Box.com | Dropbox

Impressão Multitoque da Nuvem
Imprima em impressoras KIP P&B | Imprima em impressoras KIP Colour* | Imprima área de interesse | Crie jogos ordenados 
de diversos serviços de nuvem

Digitalização Multitoque para a Nuvem
Digitalize para a localização individual na nuvem | Digitalize para a localização de projeto na nuvem | Digitalize arquivos de 
uma ou múltiplas páginas para a nuvem | Digitalize documentos coloridos ou em P&B | Digitalize área de interesse

Pré-visualização de Imagens
Controles multitoque: Faça zoom, panorâmica e gire | Faça zoom da área de interesse

*Requer KIP Copy e Print Plus
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