KIP 75 széria
adatlap
Nagy sebességű széles formátumú nyomtató
10 A1 méretű nyomat percenként
Az innovatív, helytakarékos kialakítású KIP 75 széria megnövelt sebességgel, tökéletes fekete-fehér nyomatminőséggel
rendelkezik, melyeknek köszönhetően könnyedén megfelel az elvárásoknak. Segítségével a projektek határideje tartható
a költségek csökkentése mellett. A nagy nyomtatási felbontás gazdag és kifejező fekete színeket, éles vonalakat garantál.
Ezzel a teljesítménnyel és a sokoldalú konfigurálhatósággal a KIP 75 széria rugalmasságot biztosít szervezetének, hogy
megfeleljen a nyomtatással kapcsolatos igényeknek.
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az ön előnyei
a KIP 75 Szériával

nAGy sebességű másolás és
szkennelés mfp konfigurációban

befejező és hajtogatási
műveletek

jellemzők és előnyök
– Fekete-fehér nagy teljesítményű
rajzmásoló rendszer
– Kis méret, felső kirakás
– Opcionális hátsó kirakás a KIPFold-hoz
– Windows® és AutoCAD driverek
– Automata tekercs vágás
– Integrált USB port külső meghajtókhoz
– Megnövelt nyomtatási hossz a
maximális hatékonyság érdekében
– Nagy kapacitású toner kazetták a
folyamatos nyomtatásért és a nagyobb
kapacitásért
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Om-line hajgotagó rendszer
Automatizáls befejező megoldások
Felügyelet nélküli nyomtatási munkák
Növeli a hatékonyságot és a
termelékenységet minden üzemi
környezetben

– Kényelmes szkennelés, képpel lefele
és felfele adagolással is
– 600 × 600 dpi-s szkenner optikai
felbontás
– Vastag papírok, táblák vagy normál
papírlapok szkennelése

KIP SMART érintőkijelző
– Egyszerű használat az élénk 12”-os
színes érintőkijelzőnek köszönhetően
– Nyomtatás közvetlenül USB
meghajtóról, felhőből vagy helyi e-mail
fiókból
– Munkák forgatása és nagyítása/
kicsinyítése az előnézeten
– Nyomtatási sorok kényelmes kezelése

nagy sebességű egymenetes
nyomtatás
– Egymenetes széles formátumú
nyomtatás
– Akár 10 A1 méretű nyomat percenként
– Éles és tiszta vonalak, számok

egyszerű használat
– Kompakt mechanikai kialakítás a
könnyű használhatóságért
– Nem igényel speciális képzettséget
a széles formátumú nyomatok
előállítása
– Maximálisan könnyű kezelhetőség

magas rugalmasság a különböző
specifikációkkal
– KIP 7570 nyomtató felső kirakással
– KIP 7580 MFP felső kirakással és
integrált CIS szkennerrel
– KIP 7590 MFP rendszer KIP2300 CCD
szkennerrel
– 2 vagy 4 tekercses kivitel

száraz festékes rendszer
– Szagtalan, vízálló és UV-álló
nyomatok
– Azonnal feldolgozható nyomatok
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	Ajánlott konfigurációk

	Technikai jellemzők
általános áttekintő
Leírás
Típus
Sebesség
Bemelegedési idő
Elérhető kiépítések
Tekercsek
Kirakás
Elektromos áram igény
Energiafogyasztás

Szkenner
Monokróm széles formátumú nyomtató/másoló/szkenner
színes szkennerrel
Elektrografikus (LED), OPC dobos festékező
rendszerrel
10 A1 lap/perc
Kevesebb, mint 2 perc a bekapcsolástól számítva
Nyomtató vagy multifunkcionális rendszer
2 vagy 4 tekercses változat
Felső vagy hátsó kirakás
220 – 240 V; 50/60 Hz; 16 A
< 1,500 W (nyomtatás); 430 W (készenlét)

Szkenner típusa
Szkenner felbontása
Szkennelési formátum
Szkennelési lehetőségek
Eredeti mérete
Eredeti vastagsága

CIS/CCD
600 dpi
TIFF; Multipage TIFF; PDF; PDF-A; Multipage PDF; DWF;
JPEG
USB meghajtóra; helyi e-mail címre; FTP; SMB
Felhőbe: Google Drive/Dropbox/Box/OneDrive/SharePoint
210 mm szélességtől 914 mm szélességig
0,05 mm – 1,60 mm (a képminőség 0,25 mm vastagság
felett nem garantált)

nyomtató
Nyomtatási felbontás
Papír kapacitás
Kimeneti szélesség
Kimeneti hosszúság
Paper weight
(roll media)
Média típusok

600 × 2 400 dpi
2 vagy 4 tekercs
297 mm – 914 mm
6 m (sztenderd); max. 150 m
Papír: 64–90 g/m2; Pausz: 80 g/m2; Film 75 g/m2
Papír; pausz; film

Nyomtatásvezérlő
KIP System K Controller (Windows® 7 alapú)
2GB - bővíthető 4 GB-ig
320 GB – korlát nélkül bővíthető
DWF; PDF; PDF-A; HPGL 1/2; HP-RTL; Calcomp 906/907;
CALS Group 4; TIFF Group 4; CIT/TG4; Grayscale TIFF; TIFF
Packbits; PNG; JPEG
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