KIP 7570
specifikace
Velkoformátový tiskový stroj s vysokou produktivitou
10 stran A1 za minutu
Inovativní design strojů řady KIP 7570 zaručuje prostorovou nenáročnost, výstup na horní přihrádku, vysokou rychlost
tisku, perfektní kvalitu tisku a navíc přináší nové funkce, které zaručí efektivní tisk velkoformátových výkresů pro
jakýkoli projekt s nejnižšími možnými náklady. HD tisková technologie přináší vysokou denzitu černé barvy a zároveň
přesnost tisku tenkých čar i přechodů. Se svou hodinovou produktivitou a širokou škálou konfigurací vám stroj řady
KIP 7570 zaručí flexibilně a přehledně reagovat na potřeby velkoformátových černobílých výkresů.

KIP 7570
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VAŠE BENEFITY SE STROJEM
řady KIP 7570
Kopírování a skenování s vysokou
rychlostí
VLASTNOSTI A BENEFITY
– Černobílý produkční tisk
– Prostorově nenáročné díky horní
výstupní přihrádce
– Volitelný velkokapacitní vykladač nebo
automatická skládačka
– Ovladače pro Windows® a AutoCAD
– Automatický ořez role
– Integrovaný USB vstup
– Prodloužený tisk pro zvýšenou
produktivitu
– Velký objem tonerových náplní pro
nepřetržitý tisk

– Pohodlné spodní i vrchní skenování
– 600 x 600 dpi optické rozlišení
– Jednotný systém pro skenování
originálu s vyšší tloušťkou i jednotlivých archů

Jednoduché ovládání
– Kompaktní design se snadnou údržbou
– Ovládání nevyžaduje žádné speciální
znalosti
– Pro maximální komfort při ovládání
stroje

Vysoká flexibilita konfigurací
– KIP 7570 tiskový systém s horní
výstupní přihrádkou
– KIP 7580 multifunkční systém s horní
výstupní přihrádkou a integrovaným
CIS skenerem
– KIP 7590 multifunkční systém
s integrovaným KIP 2300 CCD
skenerem
– Výběr z 2 nebo 4 zásobníků rolí
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Skládací a dokončovací funkce
– Online skládací jednotka
– Pro automatické dokončování
velkoformátových dokumentů
– Pro plynulý tisk bez nutnosti zásahu
– Zvyšuje efektivitu a produktivitu
v jakémkoli prostředí
velká dotyková obrazovka
– Snadné ovládání pomocí dotykové
obrazovky s velikostí 12”
– Tisk a kopírování černobíle
a skenování také barevně
– Přímý tisk z USB, cloudu a lokálního
mailové schránky
– Zvětšování a otáčení přímo na
obrazovce s náhledem
– Pohodlná kontrola fronty tiskových
zakázek

Vysoká rychlost tisku v jednom
průjezdu kombinovaná s vynikající kvalitou tisku
– Jednoprůchodový velkoformátový tisk
– Tisk rychlostí až 10 stran A1 za minutu
– Zajišťuje tisk ostrých a čistých linek
a textu

Technologie suchého toneru
– Bez zápachu
– Okamžitě připravený po tisku na
dokončování a práci
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Doporučené konfigurace

	Technická specifikace
Obecné
Popis
Typ
Rychlost tisku
A1 stran za minutu
Doba zahřívání
Konfigurace
Volba rolí
Výstup
Požadavky na
elektroinstalaci
Příkon

SKENOVání
Černobílé velkoformátové multifunkční zařízení s barevným
skenerem
Elektrofotografie (LED) s organickým fotoválcem (OPC)
a uzavřeným tonerem
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Typ
Rozlišení
Formát

Méně než 2 minuty ze standby
Tiskárna/MFP
2 nebo 4 role
Horní přihrádka/zadní přihrádka
220 – 240 V; 50/60 Hz; 16 A

Formát originálu
Tloušť ka originálu

Úložiště

CIS/CCD
600 dpi
TIFF; Multipage TIFF; PDF; PDF-A; Multipage PDF; DWF;
JPEG
Lokální USB; mailová schránka (lokální); FTP; SMB cloud:
Google Drive/Dropbox/Box/OneDrive/SharePoint
Šířka 210 mm to 914 mm
0,05 mm – 1,60 mm (kvalita obrazu z originálu silnějšího
než 0,25 mm není garantovaná)

< 1 500 W (tisk); 430 W (standby)

TISK
Rozlišení tisku
Vstupní kapacita
Šířka role
Délka tisku
Plošná hmotnost
Typy médií

600 x 2 400 dpi
2 nebo 4 role
297 mm – 914 mm
6 m (standard); 150 m v závislosti na materiál
Obyčejný papír 64–90 g/m2; pauzovací papír 80 g/m2;
film 75 g/m2
Obyčejný papír; pauzovací papír; film

Tiskový řadič	
Systém K, Windows® 7
2GB DDR3 standard - rozšiřitelné na 4 GB
320 GB – neomezeně rozšiřitelné
DWF; PDF; PDF-A; HPGL 1/2; HP-RTL; Calcomp 906/907;
CALS Group 4; TIFF Group 4; CIT/TG4; černobílý TIFF; TIFF;
PNG; JPEG
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Typ řadiče
Paměť
Úložiště
Kompatibilní formáty
souborů

