
800 COLOR SERIES   



Một thế hệ hoàn toàn mới 
của máy in khổ rộng. 
KIP 800 Color Series cung cấp giải pháp toàn diện cho một loạt các tác vụ in khổ 

rộng yêu cầu chất lượng và hiệu suất cao nhất. Quy trình làm việc của hệ thống cung 

cấp khả năng kiểm soát in mạnh mẽ cho mọi môi trường sản xuất từ một loạt các 

ứng dụng gửi bản in, in trên đám mây, scan và copy, đa dạng loại bản in và được tích 

hợp đầy đủ hệ thống đỡ giấy và gập giấy tự động (chọn thêm). 

800 COLOR SERIES 

KIP 850 

KIP 860 

KIP 870 

KIP 880-890 



Màu sắc được thiết kế để tạo 

CHẤT LƯỢNG IN 
 

ĐỘT PHÁ 
Cung cấp giá trị đích thực 
từ hình ảnh chất lượng cao, 
hiệu suất đáng tin cậy và 
hoạt động hiệu quả 

Sản phẩm được in trên hệ thống KIP 800 Color Series tạo ra 

màu sắc sống động đáng kinh ngạc, đồ họa nổi bật và hình 

ảnh chụp những sắc thái và màu sắc tinh tế với độ ổn định 

màu vượt trội từ bản in đầu tiên đến bản in cuối cùng.  

 

Tất cả các bản in và bản copy được tạo ra bởi hệ thống KIP 

800 Color Series đều có ánh sáng hoàn toàn, nghĩa là chúng 

sẽ không phai màu hoặc không bị giảm màu do tiếp xúc với 

ánh sáng trong thời gian dài. Hệ thống mực khô CMYK được 

sử dụng bởi KIP 800 Color Series tạo ra 100% hình ảnh 

không thấm nước phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời ngay 

cả khi thời tiết khắc nghiệt. 

Tốc độ in: 

268 mét vuông mỗi giờ 

268 mét vuông mỗi giờ  

THỎA SỨC SÁNG 

TẠO VỚI TÀI LIỆU 

KỸ THUẬT, ĐỒ HỌA 
Hệ thống KIP 800 Color Series được thiết kế cho người 

dùng in ấn tài liệu kỹ thuật, đồ họa và tài liệu văn phòng yêu 

cầu công suất lớn, hình ảnh hiển thị chính xác và độ trung 

thực màu đậm, rõ ràng. 

 

Hệ thống KIP 800 Color Series là giải pháp in ấn khổ rộng 

toàn diện cho nhiều tác vụ in bao gồm kiến trúc, kỹ thuật và 

tài liệu xây dựng - tới bản đồ, áp phích, biển báo và phóng 

to ảnh - mà không làm giảm chất lượng ảnh hoặc hiệu suất 

công việc. 



GIỚI THIỆU KIP 800 COLOR SERIES 
Dòng sản phẩm mới của hệ thống in màu 
Khám phá KIP 800 Color Series mới. Cung cấp cùng một thiết kế nhỏ gọn và chức năng như dòng KIP 70 
Series, và được bổ sung màu sắc sống động. KIP 800 Color Series tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc - 
làm cho việc in bản chụp định dạng rộng chất lượng cao cực kỳ hiệu quả hơn bao giờ hết. In nhanh hơn. 
Thao tác đơn giản hơn. Hoàn thiện bản in tự động. Sự ổn định giúp công việc của bạn không bị gián đoạn. 
Chất lượng hình ảnh sẽ giúp khách hàng của bạn quay trở lại nhiều hơn. 

Tối ưu hóa không gian và năng suất! 
Hệ thống in mạng KIP 850 là một máy in tiết kiệm không gian 

cho nhóm làm việc, cung cấp các tài liệu định dạng nhanh, màu 
có chi phí thấp và đen trắng với chất lượng in đột phá. Dễ dàng 
đáp ứng các mốc thời gian của dự án và vượt quá các tiêu 
chuẩn chất lượng với tốc độ in phù hợp và hình ảnh chính xác. 
Ngăn xếp phía trước sáng tạo cho phép lắp đặt tường gần để 
tối đa hóa hiệu quả không gian. 

Tính năng 
• 2 Roll giấy in 

• Màn hình cảm ứng12” Smart System K 

• Giá đỡ phía trước tiêu chuẩn 

• Tùy chọn giá đỡ hông hoặc hệ thống gập 

giấy tự động KIP Fold 

• Trình quản lý in KIP System K Print 

Management 

• Trình điều khiển Windows và AutoCAD 

• Tự động hóa quy trình làm việc 

K I P  8 5 0 
Multi-touch colour print system 

Trải nghiệm quy trình làm việc hiệu quả đặc biệt! 
KIP 860 lý tưởng cho các môi trường đòi hỏi năng suất đa 
chức năng thuận tiện với thiết kế tiết kiệm không gian. Hệ 
thống in màu KIP 860 cung cấp chất lượng và hiệu suất in phi 
thường cho cả in màu định dạng rộng và in đen trắng của đồ 
họa, kỹ thuật và kinh doanh. Tất cả các tính năng và chức 
năng của hệ thống đều nằm trong tầm tay bạn bằng cách sử 
dụng điều hướng màn hình cảm ứng trực quan để tự động sao 
chép, scan và in với thao tác chạm đơn giản. 

Tính năng 
• 2 Roll giấy cho hệ thống in đa chức năng, đã tích hợp máy scan  

• Màn hình cảm ứng12” Smart System K 

• Giá đỡ phía trước tiêu chuẩn 

• Tùy chọn giá đỡ hông hoặc hệ thống gập 
giấy tự động KIP Fold 

• Trình quản lý in KIP System K Print 

Management 

• Trình điều khiển Windows và AutoCAD 

• Tự động hóa quy trình làm việc 

K I P  8 6 0 
Multi-function colour system 



Multi-touch production colour print system 

Một cấp độ mới cho hiệu suất trong doanh nghiệp! 
KIP 870 là hệ thống in ấn cho nhóm làm việc hoặc các phòng 
ban được thiết kế cho các dự án yêu cầu công suất lớn, với 
hiệu suất và độ tin cậy vượt trội. Độ phân giải cao cho cả bản 
màu và đen trắng cho năng suất hỗn hợp với báo cáo hiệu 
quả chi phí được tích hợp sẵn. Giá đỡ mở rộng nhỏ gọn phía 
trước với tù y chọn giá đỡ hông hoặc hệ thống gập giấy đa 
năng giúp tăng năng suất. Màn hình cảm ứng tiện lợi cung 
cấp truy cập đám mây mạng tiên tiến, thiết lập in ấn và quản 
lý hệ thống mà không cần máy trạm PC. 

Tính năng 
• 4 Roll giấy in 

• Màn hình cảm ứng12” Smart System K 

• Giá đỡ phía trước tiêu chuẩn 

• Tùy chọn giá đỡ hông hoặc hệ thống gập 
giấy tự động KIP Fold 

• Trình quản lý in KIP System K Print 
Management 

• Trình điều khiển Windows và AutoCAD 

• Tự động hóa quy trình làm việc 

K I P  8 7 0 

Phá vỡ mọi giới hạn trong chức năng in khổ rộng! 
KIP 880-890 cung cấp hiệu suất đa chức năng chưa từng có 
cho copy, scan và in cho quy trình làm việc của doanh nghiệp 
có nhu cầu cao. Được thiết kế để cung cấp chất lượng màu 
phù hợp sống động từ đầu đến cuối. Các cấu hình kép đa 
nhiệm tích hợp quét và in sản xuất, tiết kiệm đáng kể thời 
gian dự án. Màn hình cảm ứng thông minh giúp tự động đơn 
giản hóa các quy trình sao chép, quét và in phức tạp với thao 
tác chạm đơn giản. 

Tính năng 
• 4 Roll giấy cho hệ thống in đa chức năng, đã tích hợp máy scan  
• KIP 880 bao gồm 1 máy scan KIP 720 CIS 

• KIP 890 bao gồm 1 máy scan KIP 2300 CCD 

• Màn hình cảm ứng12” Smart System K 

• Giá đỡ phía trước tiêu chuẩn 

• Tùy chọn giá đỡ hông hoặc gập giấy tự động KIP Fold 

• Trình quản lý in KIP System K Print Management 
• Trình điều khiển Windows và AutoCAD 

• Tự động hóa quy trình làm việc 

K I P  8 8 0 8 9 0 
Multi-function production colour system 



KIP 800 COLOR SERIES 

• Sản xuất bản in màu và đen trắng 

• Tích hợp Hệ thống gấp, hoàn thiện và giá đỡ 

• Cắt cuộn tự động 

• Công nghệ chuyển đổi nhanh 

• Cổng USB tích hợp cho Ổ đĩa ngoài 

• Nổi bật với tốc độ in và scan 

• Hỗ trợ truyền tải file media 

• Độ dài bản in mở rộng cho hiệu suất tối đa 

• Hiệu chuẩn hình ảnh tự động cho ra màu chính xác 

• Tài liệu kỹ thuật và hiển thị đồ  họa 

• Hộp mực công suất lớn cho phép in liên tục 

Hỗ trợ tải phương tiện 

Một hệ thống nắp cuộn tiện dụng 

giúp đơn giản hóa quá trình tải 
dung lượng phương tiện truyền 

thông 278 hoặc 557 mét vuông. 

Tự động cân chỉnh màu  

Một hệ thống ổ đĩa đơn độc 

quyền thực hiện hiệu chỉnh tự 

động cho hình ảnh chính xác và 

in đậm màu sắc ấn tượng. Điều 

này giúp đơn giản hóa việc thay 
đổi các loại phương tiện. 

In màu và đen trắng kết hợp 

Hệ thống in ấn sản xuất LED màu 

đen và trắng KIP 800 Series được 

thiết kế dựa trên thiết kế độc đáo 

giúp giảm chi phí vận hành và 

nhanh chóng chuyển đổi giữa sản 

xuất màu và đen trắng. 

Hộp mực lớn  

Mỗi hộp mực CMYK chứa 1.000 

gsm mực với tổng dung lượng 

4.000 gsm - cho phép in màu 

không bị gián đoạn và in đen 

trắng cho năng suất hệ thống liên 
tục. 

Công nghệ chuyển đổi nhanh 

Công nghệ in màu KIP 800 Color 

Series loại bỏ sự chậm trễ chuyển 

mạch cuộn để tăng năng suất. 
Hai hoặc 4 cuộn giấy và khay nạp 

giấy cung cấp các kích cỡ in hỗn 

hợp ở tốc độ sản xuất đầy đủ. 

Phần mềm System K  

KIP 800 Colour Series tăng năng 
suất trong khi đơn giản hóa trải 
nghiệm người dùng bằng điều 
hướng máy tính bảng cảm ứng, bộ 
phần mềm đa dạng với thanh lệnh 
ruy-băng và biểu tượng được 
chuẩn hóa hệ thống cùng với tích 
hợp đám mây. 

Sản xuất bản in 

Hệ thống in KIP 800 Color Series 

cung cấp độ phân giải tuyệt vời 
với tốc độ in đáng kể lên đến 

268 mét vuông mỗi giờ, trong cả 

hai màu hoặc đen trắng. 

Bản in có thể kéo dài  

KIP 800 Color Series xử lý hình 
ảnh in dài trên nhiều loại phương 
tiện từ một trong hai cuộn tích hợp 
2 hoặc 4 cho hiệu suất tối đa và 
hiệu quả của nhà điều hành. 

tính năng được thiết kế 
cho hoạt động dễ dàng 



Stacker  
 
Hệ thống xếp chồng tích hợp KIP 800 Color Series cải thiện hiệu 

quả và năng suất của môi trường sản xuất in của bạn bằng cách 

cung cấp một nơi thuận tiện để sắp xếp gọn gàng vô số các kích 

thước trang khác nhau. Các lần chạy in không cần giám sát có 

thể được lên lịch với sự yên tâm do chẩn đoán nội bộ toàn diện 

của KIP 800 Color Series. 

 
Tùy chọn cho KIP 850, 860, 870, 880-890 

KIPFold 1000 

KIPFold 1000 là một bộ phận hỗ trợ nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, 

được thiết kế để giả quyết dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng các 

tài liệu gấp nếp. Các gói tài liệu gấp được sắc nét, chuyên nghiệp 

và sẵn sàng để phân phối. Tài liệu chưa được mở được chuyển 

hướng đến ngăn xếp phía trước được tích hợp vị trí thuận tiện. 

 
Tùy chọn cho KIP 850 hoặc  860 

KIPFold 2000  

Hệ thống KIPFold 2000 tự động hóa các yêu cầu gấp tài liệu định 

dạng rộng bằng cách cung cấp gấp, xếp chồng và đối chiếu trong 

một thiết kế nhỏ gọn. Các thư mục trực tuyến KIP thông minh 

giao tiếp với máy in KIP và được tích hợp đầy đủ với các ứng 

dụng phần mềm KIP & trình điều khiển in để cung cấp tích hợp 

quy trình làm việc liền mạch. 

 
Tùy chọn cho KIP 850, 860, 870, 880-890 

Copying & Scanning 

 
KIP 800 Colour Series cung cấp quy trình làm việc sao chép 

bản sao nhanh, hiệu quả cao. Chất lượng hình ảnh vượt trội 
đạt được thông qua độ phân giải quang học 600 x 600 dpi 

thông qua lựa chọn máy quét KIP tích hợp, với quang học tiên 

tiến và quy trình vận chuyển ban đầu tinh tế cho hình ảnh hoàn 

hảo. 

Được tích hợp sẵn cho máy KIP 860   

Máy quét KIP 720 có sẵn với KIP 880 

Máy quét KIP 2300 có sẵn với KIP 890 

KIP 800 Colour Series  
Accessories      



Hệ thống KIP 800 Color Series trang bị một phần mềm đa năng, 

góp phần tạo ra hệ thống xử lý hình ảnh mạnh mẽ cho các  bản in khổ 

rộng, được tích hợp trong các model 

Từ PC và xem trên web, và in tài liệu với định dạng rộng hơn, 

quản lý màu chuyên nghiệp, trình điều khiển ứng dụng, màn 

hình cảm ứng và in trên đám mây, KIP System K Software sắp 

xếp công việc in ấn, tiết kiệm thời gian và tăng năng suất. 

• Điều hướng trên máy tính bảng màn hình cảm ứng 

• Biểu tượng hệ thống được chuẩn hóa với giao diện lát gạch 

• In các ứng dụng gửi với hệ thống quản lý, cấu hình và trạng 

thái hệ thống 

• Các ứng dụng phần mềm có thanh lệnh ribbon với các chức 

năng mở rộng 

• Giao thức SNMP, kiểm soát trung tâm chi phí và tích hợp trên 

đám mây 

• Trình điều khiển Hệ thống K Windows®, chứng nhận WHQL, 

chạm vào PC tuân thủ các trạng thái hệ thống và chức năng 

đơn giản / nâng cao 

KIP.COM/SOFTWARE DOWNLOAD APPS | USER GUIDES | TUTORIAL VIDEOS 

Trải nghiệm giao 
diện trực quan nhất 

KIP System K  

tính năng & tiện ích 

KIP 800 COLOR SERIES 
mọi chức năng sẵn có 
trong tầm tay bạn. 
Bộ phần mềm KIP System K Software cung cấp một trải 
nghiệm người dùng nâng cao và năng suất vượt trội cho 
việc kiểm soát liền mạch các yêu cầu in màu và đen 
trắng. 



KIP System K Multi-Touch Screen 

KIP Multi-Touch Touchscreen Vivid 12” Colour Multi-Touch Display | Fully Articulating Viewing Angle | Print, Copy and Scan in Black & White and Full Colour | Super  
View for Swipe, Pinch, Spread and Rotate | Print Directly from Removable Media, the Cloud and Local Mailboxes | Full Colour User  
Guides | Integrated Copy, Scan & Print Previews with comprehensive AOI functions | On-screen Set Copy Editor | Manage History  
Queue | User Templates | System Presets for Company Standards 

KIP Colour and Black & White  
Copy & Print Plus 

Full Size Preview with Super View | Comprehensive AOI functions using modern touch gestures | Simultaneous Operation of Colour and  
Black & White Functions | Real Time Image Preview | Full Screen Colour Preview | Advanced Colour Image Enhancement 

KIP Cloud Connect Select from Multiple Cloud Services | Print from KIP Cloud Connect | Scan to KIP Cloud Connect | Unlimited Cloud Connections|  
Single or Multiple Files |  Choose Files from Multiple Cloud Services for Single Print Job |  Easy Configuration from Multi-Touch Screen 

| Collated Sets Printing 

 
 

KIP System K Print Drivers 
Windows® Driver Fast Spooling for Multiple Copies or Sets | Displays Real Time System Status | Set Collation | Provides Current Media 

Information |  Media Selection |  Secure PIN Printing |  Send Job on Hold |  Save /  Load Templates |  Brightness Adjustment |   

Unlimited Image Quality Presets | Pens, Dithers, Page Sizes, Fold Patterns, and Scaling System Preset Selection 

AutoCAD Driver Fully Compatible with Current Versions of AutoCAD | True HDI AutoCAD Driver | 32 and 64 Bit Operating System Compatibility | Real  
Time Media and System Status |  Custom Media Size Configuration |  Media Saving by Auto Rotation and Advanced Roll Selection |   

Advanced Colour Mode Image Type Selection | Pens, Dithering, Page Sizes, Fold Patterns, and Scaling System Preset Selection 

 
 
KIP Data Security Features 
KIP Data Security Image Overwrite | Removable Hard Disk Drive Accessory Kit | Operating System: Windows® Standard Embedded 7 | Standard Security  

Updates | Data Encryption and Virus Scanning Applications | KIP Secure Print | SSL Communications 

 

KIP System K Print Submission 
KIP PrintPro Multiple Copies or Collated Sets | WYSIWYP Image Preview | Individual File Settings for Job Matrix Templates | Multi-Page Settings |  

Colour Adjustments and Filter Selections |  Email Notification |  Customise Job Build Matrix Windows |  Document Folding and Stamping 

| HPGL Pen Preset Selection | For Windows® 7/8/10 and Vista Compatible (32 and 64 Bit) PC’s |  Customise System and Folder Presets 

| Manage Print Queue | KIP Secure Print 

KIP PrintPro.net Multiple Copies or Collated Sets | WYSIWYP Image Preview | Individual File Settings for Job Matrix Templates | Multi-Page Support |  
Colour Adjustments and Filter Selections |  Email Notification |  Document Folding and Stamping |  HPGL Pen Preset Selection |  Transfer  

Files from KIP Printer Mailbox |  Compatible with Microsoft Internet Explorer (v. 10 and up), Google Chrome (v. 44 and up), Mozilla® Firefox,  
Edge, Opera and Apple Safari | Customise System and Folder Presets | Manage Print Queue and User Settings | KIP Secure Print 

KIP GraphicPro Unlimited Workstation Licenses | Black & White, Grayscale and Colour Printing | Job Editor for Mixed Black & White and Colour Sets 
|  Multi-Page PDF/TIF |  Filter Editor for Colour Control |  ICC Profile Support for CMYK and RGB Colour Management |  Factory /Custom  

Media Profiles |  Nesting Single and Multiple Images |  Automatic Horizontal and Vertical Paneling |  Area of Interest (Zoom to Area and  

Print) |  Black & White and Colour Editing Tools |  Job Monitor |  For Windows 7/8/10 and Vista Compatible (32 and 64 bit) PC’s 

KIP Smart Print & Scan Submit Print Ready Files via Email Attachments | Works with any Web Enabled KIP Printer | Print Black & White or Colour Documents 
| Scan Full Size Documents to Email | Choose an Area of Interest | Remote Scan Auto-Archived or Printed by KIP Printer | Optional  
Keywords Provide Expanded Flexibility 

 

KIP System K Accounting / Administrative 
KIP Accounting Center Username and Two Customisable Fields |  Import User Data Using LDAP |  Clear Fields after each Job Submission |  ASCII Import/Export 

| Easily Update User, Project and Department Data | Password Protect any or all Data Entries | No Special Data Servers Required | PC  
Based Windows 7/8/10 and Vista Application 

KIP Cost Center Integrated with all KIP Apps and Touchscreen Systems | Track Colour and Black & White Copy, Scan and Print | Easy to Understand  
Graphical Reports | Average Toner Coverage by Percent | Daily Print and Scan Volume for Colour and Black & White | User, Project and  
Department Categories | Access the Details of the Last 100 Jobs | KIP Toner Costs by Colour and Black & White | KIP Maintenance  
Costs |  KIP Scanner Costs by Colour and Black & White |  PC Based Windows 7/8/10 and Vista Application 

KIP Card Reader Systems Contactless Card System Integration: Standard FeliCa Cards |  Various Contactless NFC Tokens and Cards |  NFC Forum – Certified Card  

Reader |  User Authentication Linked to Card/NFC Token |  Release User Jobs at Touchscreen |  KIP Accounting Center Integration |   

Common Access Card Solution: Enables/Disables Network Access |  Designed for Easy Installation |  Meets Homeland Presidential Security  

Directive (HSPD-12) |  Local and Network User Authentication Using LDAP or Active Directory |  Netgard MFD In-Line Network Appliance 

KIP Printer Status /  SNMP SNMP Communication to KIP Printer |  PC Based Windows 7/8/10 and Vista Application |  Monitor Status of KIP Printers |  Auto Detect  

KIP Printer (LAN) IPv4 & IPv6| Visual Notification for Machine Status |  View all KIP Printers on a Single Screen |  Automated Meter Read 

 
 
KIP Print Management Solutions 
Touchscreen Technical  
Interface 

The KIP Touchscreen Technical Interface is an integrated comprehensive program for the control of KIP Systems, Installation & Technical  
Support. Utilise tablet style controls to provide comprehensive and easy access to functions such as automatic adjustments, program  
updates and printer status, reducing the duration of on-site support and improving productivity. 

KIP Custom Media Manager Accessed by web browser, the KIP Custom Media Manager allows unlimited operator control of media types based on media name,  
project or job identification. 



2/4 Roll Colour and Black & White Printer Colour and black & white printer with intelligent KIP System K touchscreen 

2/4 Roll Colour and Black & White 

Print/Copy/STF 

Colour and black & white printer with intelligent KIP System K touchscreen for Print/Copy and STF functions 

Hệ thống Scan KIP 860: tích hợp KIP 720 / KIP 880: tích hợp KIP 720 CIS Scanner / KIP 890: tích hợp KIP 2300 C C D  Scanner 

Giá đỡ hệ thống Scan KIP 720 / KIP 2300 Scanner Stand (tiêu chuẩn cho KIP 880-890 hoặc tùy chọn cho ứng dụng sccan độc lập) 

Hệ thống đỡ giấy (Tiêu chuẩn) Khay đỡ giấy phía trước 

Hệ thống hoàn thiện (Tùy chọn) KIP 800 Stacker, KIPFold 2000 (tất cả model) hoặcKIPFold 1000 (dành riêng cho KIP 850 / KIP 860) 

Mô tả Máy in/copy/scan màu và đen trắng khổ lớn công suất cao 

Kiểu Dải LED Chụp ảnh điện với chất quang dẫn hữu cơ (trống OPC)  
Cấu hình Máy in rời hoặc hệ thống đa chức năng (in/copy/scan) 

Tốc độ Lên tới 268 mét vuông mỗi giờ cho cả bản mầu và đen trắng tại bất kỳ độ phân giải hoặc loại hình ảnh nào 

Thời gian khởi động Ngay lập tức từ chế độ chờ, ít hơn 6 phút kể từ khi bật nguồn 

Loại mực Bốn màu (CMYK), mực khô, hình ảnh in được chống tia cực tím và chống thấm nước 

Điện đầu vào EU/UK: 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A 

Công suất tiêu thụ Sẵn sàng: 0,6 kWh. Khi in: 1,9 kWh, Khởi động: 3,4 kWh, Chế độ ngủ: 3 Wh 

Độ ồn < 65 db khi in 

Ozone < 0.05 ppm (trung bình của 8 giờ) 

 
Kích thước 

KIP 850 1500 x 1080 x 1015 mm (W x D x H) 

KIP 860 1500 x 1080 x 1155 mm (W x D x H) 

KIP 870 1500 x 1080 x 1220 mm (W x D x H) 

KIP 880-890   1970 x 1080 x 1220 mm (W x D x H) 

 
Trọng lượng 

KIP 850  485 kg KIP 860  510 kg 

KIP 870  530 kg KIP 880  556 kg 

Trọng lượng của KIP 880-890 phụ thuộc vào model máy Scan - KIP 720 

 
Chức năng in  
Độ phân giải 600 x 2,400 dpi 

Sức chứa giấy 280 m² ( 2 rolls + giấy rời) 
560 m² ( 4 rolls + giấy rời) 

Chiều rộng giấy ra 297 mm - 914 mm 

Chiều dài giấy ra Tối thiểu 210 mm, Tối đa 64 m (độ dài thực tế có thể phụ thuộc vào giới hạn của loại tệp và phương tiện) 

Định lượng giấy 
Bond: 67 – 150 gsm, Film: 3 – 4 mil Double Matte Polyester, Tracing: 67 – 75 

gsm  Banner and Gloss: Xem hướng dẫn loai giấy của KIP 800 

Giấy rời khay tay Lên tới 150 gsm bond / Cỡ giấy tối đa 914 mm x chiều dài có thểquản lý/ Kích thước giấy tối thiểu là A3 

 
Media Types 

Bond Paper: Economical Bond, Standard Bond. Specialty Bond paper: Presentation Bond, Heavy Weight Bond. 

Polyester Film: 3  mil Clear, 3 mil Double Matte, 4 mil White Opaque. Banner Media: Fusion Soft Polyester. Vui lòng 

xem hướng dẫn loai giấy của KIP 800 để biết thêm chi tiết 

 
Chức năng Scan/ Copy  
Độ phân giải 600 dpi (optical) 

Bản gốc Giấy rời, mặt cần scan hướng lên trên 

Chiều rộng 210 mm - 914 mm (các kích thước giấy tiêu chuẩn quốc tế bao gồm ANSI, ARCH, ISO A & B, CHN, JPN) 

Chiều dài 210 mm – 6 m 

Vui lòng xem tài liệu về Máy scan KIP 2300 để biết chi tiết về máy scan tùy chọn này cho Hệ thống KIP 890 Color Series 

 
Trình điều khiển  
Loại trình điều khiển System K Embedded, Windows Standard Embedded 7 – 64 bit, i5 Quad Cord (min) 

Memory 4 GB (min) 

 

Định dạng file tương thích 

Raster Colour: TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC 

Vector Colour/B&W: HPGL, HPGL/2, HP-RTL, Postscript (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF, Multipage 

PDF & DWF  Raster B&W: TIFF Group 3 & 4, CALS Group 4, Grayscale TIFF 

Vector B&W: Calcomp 906/907 

 
Yêu cầu về Không gian, Điện & Môi trường  
 

 

 

Tổng không gian (tối thiểu) 

3350 x 2600 mm ( W  x D ) ( KIP 850, 860 & 870 ) 

4500 x 2600 mm ( W  x D ) ( KIP 880 với KIP 720) 

3350 x 5190 mm ( W x D ) ( KIP 850, 860 & 870 với giá đỡ hông)   

4500 x 5190 mm ( W x D ) ( KIP 880 với KIP 720 cùng giá đỡ hông) 

Sự linh hoạt của hệ thống KIP 880-890 cho phép máy quét được đặt vuông góc hoặc song song với máy in KIP cho 

các quy trình công việc riêng lẻ, có thể dẫn đến các yêu cầu đặc biệt có thể khác với các lưu ý ở trên. Hệ thống truy 

cập thông qua khung cửa tiêu chuẩn mà không nâng hoặc nghiêng. 

Yêu cầu nguồn điện 
KIP 850, 860 & 870 EU/UK: 220-240 V, 50/60 Hz, 16 A 

KIP 880-890 EU/UK: Two - 20-240 V, 50/60 Hz, 16 A (một cho Máy in KIP và một cho Máy scan KIP) 

 

Electrical Receptacle 

Europe = CEE 7 (x2 cho KIP 880)   

UK = BS 546 (x2 for KIP 880-890) 

Tất cả các vùng khác = vui lòng tham khảo các tiêu chuẩn địa phương của bạn 

Cổng network Cổng RJ-45-CAT5 hoặc cao hơn. LAN đảm bảo ít nhất là 100mb. Đề xuất là 1000 mb 

Nhiệt độ phòng 10-30°C 

Độ ẩm 15-80% RH 

Trang khảo sát Trang tài liệu khảo sát cho KIP 800 Color Series sẽ được hoàn thành trước khi cài đặt hệ thống 

KIP 800 Color Series  Thông số Kỹ thuật 



KHÍ THẢI THẤP – HIỆU SUẤT CAO 
• Tất cả các sản phẩm của KIP đều có nhiều chế độ ngủ và thời gian sử dụng điện để giảm mức tiêu thụ điện năng. Tất cả các hệ 

thống KIP đều đạt tiêu chuẩn Energy Star. 

• Trong quá trình hoạt động, mức tiêu thụ điện năng của sản phẩm KIP là một trong những sản phẩm thấp nhất trong ngành nhờ 

hiệu quả trong thiết kế. 

• Quy trình sản xuất của KIP đã giảm 33% điện năng tiêu thụ, tất cả đều tăng năng suất. 

KIP.COM/GREEN FOR MORE INFORMATION 

KIP NỖ LỰC VÌ MỘT 
HÀNH TINH XANH 
KIP cam kết thiết kế sản phẩm nhằm thúc đẩy 

sức khỏe môi trường và tính bền vững. Mục tiêu 

của KIP là luôn cải tiến và tinh chỉnh các công 

nghệ trong các sản phẩm giữ cho hành tinh của 

chúng ta trở nên xanh hơn. KIP xem xét toàn bộ 

vòng đời sản phẩm - từ quá trình sản xuất đến 

xử lý thiết bị cuối cùng trong các hệ sinh  

thái chung của chúng tôi. 



www.PSKIP.vn  
KIP là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn KIP. Tất cả các tên sản phẩm khác được đề cập ở đây là các nhãn hiệu của các công ty tương ứng. Tất cả các tính năng và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể 
thay đổi mà không cần thông báo. Thông số kỹ thuật của sản phẩm hoàn chỉnh có sẵn theo yêu cầu. © 2018 
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