Sistema KIP 2300
Versatilidade incrível
Alta produtividade
Qualidade de imagem incomparável

KIP 2 3 0 0

A KIP 2300 é um sistema de digitalização de produção de alta resolução, sendo uma solução de alta velocidade que
proporciona imagens monocromáticas melhoradas e qualidade de digitalização a cores de topo, tudo isto incorporado num
design excepcionalmente versátil e ergonómico, ideal para ambientes centralizados e descentralizados. A KIP 2300 está
disponível como uma solução autónoma ou totalmente integrada com um sistema de impressão KIP a cores ou mono.

KIP 2300 Scanner a Cores e Mono

aos utilizadores mais exigentes os mais elevados padrões de

O scanner de alta produtividade KIP 2300 estabelece um novo

qualidade de imagem, versatilidade e produtividade.

padrão excepcionalmente alto para a qualidade, velocidade e

O design da KIP 2300 permite aos utilizadores capturar,

ﬂexibilidade, tudo integrado num sistema digital de captura de

arquivar, imprimir e compartilhar a preto e branco e imagens

imagem. A KIP 2300 é uma solução de digitalização de alta

coloridas em alta velocidade, com a face para cima ou para

velocidade que fornece ﬂexibilidade do ﬂuxo de trabalho sendo

baixo

a melhor na sua classe. Tem também a melhor produtivida,

produtividade.

conseguida através de uma combinação de avançadas

Tecnologias Avançadas

na

alimentação

de

documentos

para

máxima

capturas de imagem através da camera e tendo como base a

Suporte de ligação direta para impressoras Kip, jatos de tinta e

nova tecnologia KIP Tru • Speed na transferência de dados,

múltiplos multifuncionais Konica Minolta cor e mono

sem paragens nem atrasos.
A excelente qualidade de imagem é conseguida através do
uso inovador de fontes de luz LED branco brilhante para
iluminação e 600 x 600 dpi resolução de captura de imagem.
O scanner monocromático e cores da KIP 2300 proporciona

Modos predeﬁnidos de digitalização - padrão ou de produção
Sistema de iluminação LED com brancos únicos
Digitalização mono acelerada a 127 mm/seg (600 dpi)
Velocidades de digitalização a cor até 50,8 mm/seg (600 dpi)

Software KIP Color Pro
Qualidade de Imagem de topo
A tecnologia de imagem da KIP 2300 consegue criar impressões
nítidas a mono, cópias e digitalizações de desenhos técnicos,
fotograﬁas, mapas e representações. Um avançado sistema de
tons de cinza torna-a ideal para reproduções fotográﬁcas.

Este software oferece recursos avançados de
cópia e digitalização e inclui a capacidade de
RIP para arquivos para impressão. O software KIP Color Pro oferece
recursos avançados de cores e ferramentas de gestão de imagem
proﬁssionais para edição que permitem a realização de tarefas difíceis
de forma fácil e com resultados consistentes nos trabalhos.

O scanner KIP 2300 fornece aos utilizadores uma ﬁdelidade de

Controlo total do processo de cópia

cores excelente sem sacriﬁcar a velocidade ou a resolução!

Completo com caracteristicas para digitalização e arquivo

Compatível com impressoras Kip e jato de tinta a cor, a KIP 2300

Abertura e RIP de ﬁcheiros para jato de tinta

oferece digitalização para arquivo e copia com uma qualidade de

Multiplos scanners KIP e suporte para impressoras

imagem que está muito além de todos os concorrentes.

Flexibilidade Face para cima / para baixo

Poderosas ferramentas para simpliﬁcar o uso
Suporta vários MFPs Konica Minolta a cor e monocromáticos

O scanner KIP 2300 a cores foi projetado com duas seções de
alimentação de documentos integradas para digitalizar com a face
para cima ou para baixo, permitindo um melhor ﬂuxo de trabalho.
A unidade de digitalização superior aceita documentos para
digitalização de alta velocidade para cima e oferece-los de volta
para o operador. A unidade de digitalização mais baixa fornece
aos operadores a capacidade de transmitir originais de
alimentação para trabalhos de digitalização e a possibilidade de
digitalizar documentos originais espessos, tais como originais
montados em Sintra, núcleo de espuma e outros substratos.

Placa de Digitalização
A KIP 2300 facilita o uso na digitalização de documentos rígidos e
espessos. Ao colocar o scanner 2300 em "modo de placa
automática", documentos até 16 mm de espessura podem ser
facilmente digitalizados para arquivar ou copiar.

O KIP Color Pro oferece opções de cópia avançadas, digitalização e
impressão de todos os documentos a cores e monocromáticos.

A Cor da KIP é Verde
A KIP está empenhada em projetos de produtos que promovem a
saúde do meio ambiente e a sustentabilidade. O nosso objetivo é
melhorar e aperfeiçoar sempre as tecnologias em todos os produtos
KIP, para mantermos o nosso planeta sempre verde.

THE COLOR OF
KIP IS GREEN
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