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SZÍNES SZÉRIA  

A széles formátumú 
funkcionalitás új generációja 
A KIP 800 színes széria átfogó megoldást nyújt a széles formátumú  nyomtatási 

feladatok széles választékára, amelyek a legmagasabb szintű minőséget és 

teljesítőképességet igénylik.  

A rendszerek munkafolyamata erőteljes nyomtatás kontrollt biztosít bármely 

termelési környezetben több nyomtatás küldő alkalmazásból, és teljesen integrált 

a KIP kirakó egységgel és KIPFold hajtogató gépekkel. 

KIP 850 

KIP 860 

KIP 870 

KIP 880-890 



ÁTTÖRŐ SZÍNES 

NYOMTATÁSI MINŐSÉG  
Valós értéket nyújt a magas 
minőségű képek, megbízható 
teljesítőképesség és hatékony 
működés által. 

A KIP 800 színes széria rendszerei 

élénk színeket, látványos grafikákat és 

fényképeket készítenek, amelyek felülmúlhatatlan 

színstabilitással rögzítik a finom árnyalatokat és 

színfokozatokat az elsőtől az utolsó nyomatig. 

A KIP 800 színes széria rendszerei által készített 

minden nyomat és másolat teljesen fényálló, nem 

fakul, nem veszíti el a színét még akkor sem, ha 

hosszú időn keresztül megvilágításnak van kitéve. 

A KIP 800 színes széria által alkalmazott CMYK 

száraz festék rendszer 100%-os vízállóságú képeket 

készít, amelyek alkalmasak szabadtéri használatra, 

még rossz időjárás esetén is. 

Nyomtatási sebességek 

268 m2 óránként színes 

334 m2 óránként fekete-fehér 

MŰSZAKI DOKUMENTUM  ÉS  

LÁTVÁNY GRAFIKÁK KÉSZÍTÉSE  
A KIP 800 színes széria rendszereit olyan műszaki, 

grafikai és irodai felhasználók számára tervezték, 

ahol elvárás a magas követelményű kimenet, pontos 

képalkotás és határozott, kifejező színhűség.  

A KIP 800 színes rendszerek átfogó szélesformátumú 

megoldást jelentenek az építészeti, mérnöki  és 

konstrukciós dokumentumok, térképek, poszterek,  

jelzőtáblák és fotó nagyítások nyomtatási feladatainak 

ellátására,   minőség és teljesítőképesség vesztés 

nélkül.  



KIP 800 SZÍNES SZÉRIA BEVEZETÉSE 
az új színes nyomtatási rendszerek 
Fedezze fel az új KIP 800 színes szériát! Ugyanazt a kompakt kialakítást és funkciót kínálja, mint a KIP 70 széria, most 

színesben. A KIP 800 színes széria jelentős időt és pénzt takarít meg, rendkívül jó minőségű széles formátumú nyomtatást 

tesz lehetővé és költséghatékonyabb, mint minden más ezelőtt. A nyomtatás gyorsabb. Működése egyszerűbb. A befejező 

műveletek automatikusak. Megtartja megbízhatóságát üzemeltetés közben. Képminősége miatt az ügyfelek rendszeresen 

visszatérnek. 

KIP 850 
Multi-touch színes nyomtató rendszer 

KIP 860 
Multi-funkciós színes rendszer 

A KIP 850 hálózati nyomtató rendszer egy helytakarékos 
munkacsoport nyomtató, amely gyorsan, alacsony költséggel 
és áttörő minőséggel termeli a színes és fekete-fehér 
szélesformátumú dokumentumokat. Állandó nyomtatási 
sebességével könnyen teljesíthetők a határidők és precíz 
képalkotásával meghaladja a minőségi standardokat. Az 
innovatív felső kirakó lehetővé teszi a készülék fal mellé 
helyezését a maximális hely kihasználás érdekében. 

A KIP 860 kényelmes multifunkciós termelékenységet biztosít, 

egybeépített helytakarékos konstrukcióval. A KIP 860 színes 

nyomtató rendszer kivételes nyomtatási minőséget és 

termelékenységet nyújt mind színes, mind pedig fekete-fehér 

széles formátumú  műszaki és üzleti grafikák nyomtatása során. 

Az összes rendszer jellemző és funkció elérhető az intuitív 

érintőképernyő navigáció használatával, amely automatizálja a 

másolási, szkennelési és nyomtatási funkciókat egy érintéses 

hozzáféréssel. 

 

Jellemzők Jellemzők 
• 2 tekercses hálózati nyomtató 

• 12” Smart System K érintőképernyő 

• Standard felső kirakó 

• Opcionális hátsó kirakó vagy KIPFold 

• KIP System K nyomtató menedzsment csomag 

• Windows és AutoCAD Driverek 

• Munkafolyamat automatizálás 

• 2 tekercses multifunkciós rendszer beépített szkennerrel 

• 12” Smart System K érintőképernyő 

• Standars felső kirakó 

• Opcionális hátsó kirakó vagy KIPFold 

• KIP System K nyomtató menedzsment csomag 

• Windows és AutoCAD Driverek 

• Munkafolyamat automatizálás 



KIP 870  
Termelési színes nyomtató rendszer 

A KIP 870 munkacsoport és részleg nyomtató rendszert nagy 

igényű projekt követelményekre, kiváló termelékenységre és 

megbízhatóságra tervezték. Nagy felbontású színes és fekete-

fehér vegyes szetteket készít, beépített költséghatékonysági 

jelentéssel. Bővítse a kompakt felső kirakó konstrukciót 

sokoldalú hátsó kirakóval vagy hajtogató gépekkel, a 

termelékenység növelése érdekében. Az érintőképernyő 

kényelmes fejlett hálózati felhő hozzáférést, valamint PC 

munkaállomás nélküli szett nyomtatást és rendszer 

menedzsmentet kínál. 

A KIP 880 és 890 páratlan multifunkciós másolási, szkennelési 

és nyomtatási teljesítményt nyújt magas igényű vállalati  

munkafolyamatokhoz. Arra tervezték, hogy élénk, állandó 

színminőséget biztosítson az első nyomattól az utólsóig. Az 

integrált kettős felépítésú konfiguráció egyszerre látja el a 

szkennelési és nyomtatási feladatot, ezáltal értékes időt takarít 

meg. Intelligens érintőképernyős automatizálás egyszerűsíti a 

komplex másolási, szkennelési és nyomtatási folyamatokat 

egyérintéses kontrollal. 

Jellemzők 
Jellemzők 

• 4 tekercses hálózati nyomtató 

• 12” Smart System K érintőképernyő 

• Standard felső kirakó 

• Opcionális hátsó kirakó vagy KIPFold 

• KIP System K nyomtató menedzsment csomag 

• Windows és AutoCAD Driverek 

• Munkafolyamat automatizálás 

• 4 tekercses multifunkciós rendszer beépített szkennerrel 

• A KIP 880 tartalmazza a KIP 720 CIS szkennert 

• A KIP 890 tartalmazza a KIP 2300 CCD Szkennert 

• 12” Smart System K érintőképernyő 

• Standard felső kirakó 

• Opcionális hátsó kirakó vagy KIPFold 

• KIP System K nyomtató menedzsment csomag 

• Windows és AutoCAD Driverek 

• Munkafolyamat automatizálás 

KIP 880     890 
Multifunkciós termelési színes rendszer 



KIP 800 SZÍNES SZÉRIA 

funkciók a könnyű 

kezelhetőséghez tervezve 
• Színes és fekete-fehér nyomtatás 

• Integrált hajtogatás, befejező és kirakó 

rendszer 

• Automatikus tekercs trimmelés 

• Gyors tekercsváltás technológiaBeépített USB 

port külső adattárolókhoz 

• Termelési nyomtatási és szkennelési sebesség 

• Média betöltés segítése 

• Kiterjesztette nyomtatási hossz 

• Automatikus kép kalibráció a precíz szín 

kimenethez 

• Műszaki dokumentumok és  látvány grafikák 

készítése 

• Nagy kapacitású festék patronok 

System K szoftware   Nagy kapacitású toner   Termelési nyomtatás   Színes / fekete-f. nyomtatás 

A KIP 800 színes széria növeli a 

termelékenységet, közben 

egyszerűbbé teszi a 

kezelhetőséget az érintőképernyős 

tablet navigációval, a szalag 

interfésszel ellátott különféle 

szoftver csomagokkal, valamint 

felhő integrációval. 

Minden CMYK patron 1000 

gramm tonert tartalmaz, a teljes 

kapacitás pedig 4000 gramm - 

lehetővé teszi a hosszabb, 

megszakítás nélküli színes és 

fekete-fehér nyomtatást a 

folyamatos rendszer 

termelékenység érdekében. 

A KIP 800 sorozatú színes és 
fekete-fehér LED nyomtató 
rendszerek egy olyan egyedi 
konstrukción alapulnak, amely 
csökkenti a működési költségeket 
és gyorsan válthat a színes és 
fekete-fehér termelés között. 

A KIP 800 széria nyomtató 

rendszerei kiváló felbontást 

kínálnak figyelemre méltó 

nyomtatási sebességgel, akár 334 

m2 vagy 268 m2 színesben. 

Gyors váltás technológia Növelt nyomtatási hossz Média betöltés segítése Egymenetes fekete 

A KIP 800 színes széria nyomtató 

technológiája megszünteti a 

tekercs  váltás késleltetéseket, 

növelve a termelékenységet. 

A  2 vagy 4 média tekercs és a 

lapadagoló  a vegyes nyomtatási 

méretű szettek esetén is teljes 

termelési sebességet nyújt.  

A KIP 800 színes széria kezeli a 
hosszú nyomtatási képeket 
különböző média típusokra a 2 
vagy 4 integrált tekercs 
adagolóból a maximális 
termelékenység és kezelői 
hatékonyság érdekében. 

Egy ergonomikus tekercsvég tartó 
rendszer leegyszerűsíti a 300 
vagy  600 m2 média betöltését. 
 

A KIP 800 széria egymenetes 
fekete esetén 25%-os 
termelékenység növekedést nyújt. 
Az exkluzív egyszalagos 
hajtásrendszer automatikusan 
működő kalibrálásai pontos 
képalkotást biztosítanak 
határozott, kifejező színekkel. 



ImagePro 

NYOMTATÁS MÁSOLÁS SZKENNELÉS 

A KIP ImagePro az egyetlen szoftver megoldás, amelyet arra terveztek, hogy egyszerűvé tegye minden szinten 

a színes és fekete–fehér szélesformátumú munkafolyamatokat. 

Standard Mód Kiterjesztett Mód 
Funkciók a műszaki termeléshez és professzionális 
színes grafikákhoz: 

• Gyors és könnyű nyomtatás kontroll 

• Gyorsan elérhető eszköz sáv 

• Oszlop logika 

• Nagy pontosságú megjelenítő 

• Kép tisztítás 

• Érdekes Terület kijelölés és nyomtatás 

• Szín Menedzsment 

• Kép egymás mellé helyezés, mezőkre felosztás 

• Munka jóváhagyás 

• Testreszabható előugró felületek 

• Flexibilis rendszer konfigurációk 

Egy alkalmazás minden 
szélesformátumú feladathoz  



KIP 70 Szériák 

Multifunkciós Nyomtató 
KIP 770 / 7170 / 75 / 79 

KIP 70, 800 és 900 Szériák Multi-touch Megoldások 
• Másolás és Szkennelés Helyi, USB, hálózati és felhő helyekre (MFP) 

• Nyomtatás Helyi, USB, hálózati és felhő helyekről 

• Szuper megjelenítés Érdekes Terület kijelöléssel 

• Felhő kapcsolat 

• Adat biztonság 

• Okos szkennelés 

• KIPFold kontroll 

 

Nyomtató 
75 / 79 OPCIÓK: 

• Külső HD 
• Kártya olvasó 

LAN 

MUNKA 

ÁLLOMÁS 

Windows 
7/8/10 

KIP SMART PRINT 
Email 

STANDARD alkalmazások: 
• KIP Windows Driver 
• KIP AutoCAD Driver 

• KIP ImagePro - Print (alkalmazás) 

• KIP PrintPro.net (web alapú)  

• KIP Printer Status (alkalmazás) 

• KIP Media Manager 
• KIPFold hajtogató kontroll 

automatikus fejléc felismeréssel 

• KIP Hotfolder és LPR Spooling 

WINDOWS 

iOS 

ANDROID 

LINUX 

MAC 

OPCIÓK - nyomtatónként: 
• PDF/PS Printing 

• KIP Accounting, Cost Center 

 és hozzáférés kontroll 

 

Számítógépek 

 

Tablettek 

 

Laptopok 

 

Okos 

Telefonok 



Rendszer Diagram - 2.0 

KIP 800 Színes Szériák KIP 900 Színes Szériák KIP 720 / 2300 Szkenner Rendszerek  
Szkennelés, Másolás és Nyomtatás 

Multifunkciós Nyomtató 

KIP 860 / 880 / 890 
Multifunkciós Nyomtató 
KIP 980 / 990 

KIP ImagePro - Scan & Copy: 
• Szkennelés - Helyi/USB/LAN/Felhő 

• Másolás – KIP Színes vagy F-F nyomtató 

• Nyomtatás – KIP Színes vagy F-F nyomtató  

• Szín beállítás és menedzsment  

• Nagy pontosságú megjelenítő 
• Érdekes Terület kijelölés  

• KIPFold  

Nyomtató 
850 / 870 

Nyomtató 
KIP 970 

MAC LINUX 

STANDARD 
JELLEMZŐK: 

STANDARD 
JELLEMZŐK: 

• KIP PrintPro.Net 

(web böngésző) 

• PostScript Printer 

(leírás fájl) 
• KIP Hotfolder támogatás 

• LPR Spooling 

• KIP PrintPro.Net 

(web böngésző) 

• KIP Hotfolder támogatás 
• LPR Spooling 

Bővebb információ KIP System K 2.0 jellemzőiről 
a következő brossúrákban található: 
  • 
• 

• 

KIP Multi-touch Solutions 
KIP PC & Web Print Solutions 

KIP Admin, Accounting & Access Control 

V08/02/17 

 

MUNKA 

ÁLLOMÁSOK 



KIP 800 Színes Széria 
Kiegészítők 

Kirakó egység 

Opcionális a KIP 850, 860, 870, 880 és 890 rendszerekhez 

KIPFold 1000 

A KIPFold 1000 egy kompakt, de erőteljes online 

hajtogatógép, amelyet arra terveztek, hogy könnyen, 

kényelmesen és gyorsan hosszában összehajtsa a 

dokumentumokat. A hajtogatógép a kereszthajtást a 

második lépésben végzi el, miután a hosszhajtás után újra 

beadagoljuk a dokumentumot. A hajtogatott dokumentum 

csomagok pontosak, professzionálisak és szétosztásra 

készek. A nem hajtogatott dokumentumokat a 

kényelmesen elhelyezett elülső kirakóra küldi. 

Opcionális a KIP 850, 860, 870, 880 és 890 rendszerekhez 

KIPFold 2800 

Opcionális a KIP 850, 860, 870, 880 és 890 rendszerekhez 

Másolás és Szkennelés 

KIP 720 szkennert a KIP 860 és 880 rendszer tartalmazza 

KIP 2300 szkennert a KIP 890 rendszer tartalmazza 

A KIPFold 2800 rendszer automata megoldást nyújt a 

szélesformátumú dokumentum hajtogatási igényekre, 

biztosítva a hajtogatást, kirakást és összerendezést egy 

kompakt konstrukcióban. A KIPFold 2800 online 

hajtogatógépek intelligensen kommunikálnak a KIP 

nyomtatókkal és teljesen integráltak a KIP szoftver 

alkalmazásokkal és nyomtató driverekkel, segítve a 

zökkenőmentes munkafolyamat integrációt. 

A KIP 800 színes széria professzionális kirakója csökkenti a 

nyomtatás utáni munkát, növelve a  munkafolyamat 

hatékonyságát. Pontosan kirakja a különféle lapméreteket. 

Segítségével felügyelet nélküli nyomtatások ütemezhetők 

be. 

A KIP 800 színes széria hatékony, nagy sebességű 

másolási munkafolyamatot nyújt. A kitűnő képminőségét 

valós 600 x 600 dpi optikai felbontással, rendszerbe 

integrált KIP 720 vagy 2300 szkennerrel éri el, amelyek 

fejlett optikákkal és finom eredeti továbbító rendszerekkel 

rendelkeznek, a pixel-helyes képek érdekében. 

. 



ALACSONY KIBOCSÁTÁS - MAGAS HATÉKONYSÁG 
• Minden KIP termék különböző alvási üzemmódokkal és energia használati időzítőkkel rendelkezik az 

energiafogyasztás csökkentése érdekében. Minden KIP rendszer Energy Star minősítésű. 

• Működés közben a KIP termékek energiafogyasztása - a tervezés hatékonyságának köszönhetően - az iparág 

egyik legalacsonyabbika. 

• A KIP gyártási folyamata 33% -kal csökkenti az energia fogyasztást, miközben növeli a termelékenységet. 

A KIP SZÍNE A ZÖLD 
A KIP elkötelezett az olyan termék tervek mellett, 

amelyek elősegítik a környezet egészségét és 

fenntarthatóságát. A KIP célja, hogy 

következetesen fejlessze és finomítsa a termékek 

technológiáját, amely zölden tartja bolygónkat. A 

KIP figyelembe veszi a teljes termék életciklusát - a 

gyártási folyamattól az eszköz végső 

ártalmatlanításáig - közös ökoszisztémánkban. 


