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Gyorsabb, Okosabb, Hatékonyabb 

KIP 900 SZÍNES SZÉRIA  

  
Gyorsabb  - A legfejlettebb magas követelményű széles formátumú 
színes nyomtató rendszer, konstrukciója állandó termelékenységet nyújt. 

SYSTEM K 
SOFTWARE 

Okosabb – Kiváló több-feladatos működésmód jellemzi KIP Smart 
multifunkciós érintőképernyővel és KIP Image Pro szoftverrel, amely 
intelligensen integrált az összes KIP tartozékkal. 

Hatékonyabb - A KIP 900 Széria technológiája csökkenti az üzemeltetési költségeket. 

FŐBB JELLEMZŐI: 
A vágott él sokkal pontosabb lett! 

Termelékenység 
•    Színes nyomtatás 535 m2  óránként 

•    Fekete-fehér nyomtatás 670 m2 óránként 

•    KIP ImagePro szoftver 

Konstrukció 
•    4 tekercs, 725 m2 média kapacitással 

•    Nagy kapacitású, 4 x 1500 g festék patronok 

•    Professzionális él illesztett kirakás 

Konfigurációk 
•     Magas követelményű kettős felépítésű konstrukció 

•     Termelési vagy normál sebességű szkennelés 

Nyomtatási sebesség 
•    Színes nyomtatás 9,6 m/perc, 16 A1/perc 

•    Fekete-fehér nyomtatás 12,3 m/perc, 20 A1/perc 

 



MAGAS KÖVETELMÉNYŰ  

ÁLLANDÓ TERMELÉKENYSÉG 
 

Technikai jelemzők: 
•   Kiváló nyomat minőség 

•   Megbízható teljesítőképesség 

•   Hatékony működés 

•   Rendkívüli érték 

A KIP 900 színes széria rendszereit olyan nyomtató 

központok részére tervezték, ahol elvárás a magas 

követelményű kimenet, a precíz képalkotás és a 

határozott, kifejező színhűség. 

A KIP 900 színes széria rendszerei élénk színeket, 

kifinomult színárnyalatokat és színfokozatokat hoznak 

létre páratlan színstabilitással, az elsőtől az utolsó 

nyomatig. 

A KIP 900 színes széria rendszerei által létrehozott 

összes nyomat és másolat a legmagasabb kép 

tartósságot nyújtja, teljesen fényálló, nem fakul, nem 

veszíti el a színét még akkor sem, ha hosszú időn 

keresztül megvilágításnak van kitéve. A KIP 900 

színes széria által alkalmazott CMYK száraz festék 

rendszer 100%-os vízállóságú képeket készít, 

amelyek alkalmasak szabadtéri alkalmazásra, még 

rossz időjárás esetén is. 

A KIP 900 színes rendszerek átfogó szélesformátumú 

megoldást jelentenek nyomtatási feladatok széles 

választékára, az építészeti, mérnöki és konstrukciós 

dokumentumoktól - a térképek, poszterek és 

jelzőtáblákig - minőség és teljesítőképesség vesztés 

nélkül.  



KIP 970  
Multi-touch színes nyomtató rendszer 

• Magas követelményű hálózati termelési nyomtató rendszer 

• 4 x 200 folyóméteres tekercsek 

• 725 m2 média kapacitás 

• 670 m2 óránkénti fekete-fehér termelékenység 

• 535 m2 óránkénti színes termelékenység 

• Nagy kapacitású , 4 x 1500 g toner patronok 

• 12” System K multifunkciós érintőképernyővel 

• Professzionális él illesztett kirakás 

• KIP System K 2.0 és KIP ImagePro szoftver 

• Robusztus felépítés a maximális megbízhatóság érdekében 

MAGAS KÖVETELMÉNYŰ 

KIP 900 SZÍNES SZÉRIA 



KIP 990 
Magas követelményű színes multifunkciós rendszer 

KIP 980  
Magas követelményű színes multifunkciós rendszer 

• Magas követelményű multifunkciós termelési rendszer  

KIP 720 CIS szkennerrel 

• 4 x 200 folyóméteres tekercsek 

• 725 m2 média kapacitás 

• 670 m2 óránkénti fekete-fehér termelékenység 

• 535 m2 óránkénti színes termelékenység 

• Nagy kapacitású, 4 x 1500 g toner patronok 

• 12” System K multifunkciós érintőképernyővel 

• Professzionális él illesztett kirakás 

• KIP System K 2.0 és KIP ImagePro szoftver 

• Robusztus felépítés a maximális megbízhatóság érdekében 

• Magas követelményű multifunkciós termelési rendszer  

KIP 2300 CCD termelési szkennerrel 

• 4 x 200 folyóméteres tekercsek 

• 725 m2 média kapacitás 

• 670 m2 óránkénti fekete-fehér termelékenység 

• 535 m2 óránkénti színes termelékenység 

• Nagy kapacitású , 4 x 1500 g toner patronok 

• 12” System K multifunkciós érintőképernyővel 

• Professzionális él illesztett kirakás 

• KIP System K 2.0 és KIP ImagePro szoftver 

• Robusztus felépítés a maximális megbízhatóság érdekében 



Magas Követelményű KIP 900 Színes Széria 

TECHNOLÓGIA FŐ JELLEMZŐI 
Állandó Termelékenység 

• Egymenetes fekete 

• Full color 

Professzionális él illesztett kirakó  

Megerőssített hajtáslánc 

Lap pontosság 

Növelt média kapacitás 

Nagy kapacitású festék patronok  

Álló nagy felbontású nyomtató fej 

Gyors tekercsváltás technológia 

KIP ImagePro szoftver csomag 

KIP ImagePro Állandó Termelékenység Termelési Nyomtatás 

 
Professzionális Kirakás 

A KIP ImagePro az egyetlen 

szoftver megoldás, amelyet arra 

terveztek, hogy egyszerűvé tegye 

minden szinten a színes és 

fekete–fehér szélesformátumú 

munkafolyamatokat. 

Magas minőségű egymenetes 

fekete és full color képek állandó 

nyomtatási sebességgel. A KIP 

900 Széria technológiája csökkenti 

a működési költségeket. A 

nyomtatott kép fényálló, vízálló és 

nem kenődik el, ha 

szövegkiemelővel írunk rá. 

A KIP 900 Színes Széria nyomtató 

rendszerei kiváló magas minőségű 

felbontást kínálnak állandó 

nyomtatási sebességgel, 670 m2 

óránként fekete-fehérben, vagy 

535 m2 színesben. 

A professzionális él illesztett kirakás 
csökkenti a nyomtatás utáni 
munkát. 

Gyors VáltásTechnológia Növelt Média Kapacitás Nagy Kapacitású Toner Automatikus Kalibráció  

Vegyes nyomtatási méretű 

szettek teljes termelési 

sebességgel.  A KIP 900 Színes 

Széria nyomtató technológiája 

megszünteti a tekercs  váltás 

késleltetéseket, növelve a 

termelékenységet. 

Egy ergonomikus tekercsvég tartó 
rendszer egyszerűbbé teszi a 725 
m2 média betöltését. 

Mindegyik CMYK patron 1500 
gramm festéket tartalmaz, ez 
összesen 6000 gramm, amely 
lehetővé teszi a hosszú, 
megszakítás nélküli színes és 
fekete-fehér nyomtatási termelést. 

Egy exkluzív egyszalagos 
képalkotó rendszert tartalmaz, 
amely automatikus kalibrációval 
éri el a precíz képalkotást, a 
határozott, kifejező színeket a 
legmagasabb színvonalú színes 
képek előállításához. 



Egy alkalmazás minden 
szélesformátumú feladathoz  ImagePro 

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 

NYOMTATÁS MÁSOLÁS SZKENNELÉS 



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 kontroll 

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 900 Színes Széria 
Kiegészítők 

Kirakó egység 

A KIP 900 színes széria professzionális él illesztéses 

kirakója csökkenti a nyomtatás utáni munkát, növelve a  

munkafolyamat hatékonyságát. Pontosan kirakja a 

különféle lapméreteket. Segítségével felügyelet nélküli 

nyomtatások ütemezhetők be. 

KIPFold 2800 

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. 

Opcionális KIP 970, 980, 990 rendszerekhez 

Másolás és Szkennelés 

A KIP 900 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. 

KIP 720 szkennert a KIP 980  rendszer tartalmazza 

KIP 2300 szkennert a KIP 990 rendszer tartalmazza 



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. 

ALACSONY KIBOCSÁTÁS - MAGAS HATÉKONYSÁG 
• Minden KIP termék különböző alvási üzemmódokat és energia használati időzítőket tartalmaz 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. 


