
 Velkoformátová tiskárna o šířce 914 mm
 Tiskne až 390 m2  za hodinu 

KIP 940
specifikace

Vždy když potřebujete produkovat velké množství výkresů nebo plakátů s přesným a barevně sytým tiskem, tehdy 
využijete technické parametry a vlastnosti stroje KIP 940. Tento tonerový barevný velkoformát je komplexním řešením 
takových aplikací jako jsou technické výkresy ve stavebnictví, architektuře nebo strojírenství a stejně tak plakáty s 
obchodní grafikou, fotografiemi nebo pro tisk map. Se strojem KIP 940 není důvod dělat kompromisy mezi výkonem, 
kvalitou a spolehlivostí.

KIP 940



SPECIFIKACE KIP 940 

Vaše KonKurenční Výhoda s 
kip 940

VysoKá tIsKoVá KValIta

– 600 x 2400 dpi
– 4x KIP LED zobrazovací jednotky 
– ostré detaily a jemné linky jak pro 

barevné tak černobílé výtisky

Práce s médII

– potiskne pás papíru až 39 m dlouhý 
– integrované zásobníky na 3 role papíru 

+ ruční podavač na archy
– zpracuje média o šíři 297 mm až 914 

mm
– pro maximální produktivitu  

a efektivnost operátora 

InteGroVaný systém K soFtWare

– KIP Multi-Touch Solutions
– KIP Cloud Connect 
– KIP Print PrintPro & KIP Print PrintPro.net
– KIP Graphic Pro
– KIP Smart Print & Scan 
– KIP Print Driver 
– KIP Accounting & Cost Center
– KIP Printer Status / SNMP

VelKoFormátoVé tIsKoVé 
ProduKty

– pro venkovní i vnitřní aplikace
– pro plnobarevé aplikace
– pro 3D barevné vizualizace
– pro výrobní a stavební plány a mapy 
– pro CAD výkresy
– pro zvýšení ziskovosti zakázek

sKládací a doKončoVací systém

– online skládací automat 
– integrovaný vykladač  
– pro automatizované dokončování 

dokumentů
– zvyšuje efektivnost a produktivitu v 

jakémkoli prostředí



SPECIFIKACE KIP 940 

Vaše KonKurenční Výhoda s 
kip 940

technoloGIe suchý toner

– CMYK tiskový systém
– výtisky bez zápachu, světlostálé a 

voděodolné
– okamžitě připravené pro 

dokončování a další zpracování 

VelKá dotyKoVá obrazoVKa Pro 
oVládání & InteGroVaný usb VstuP

– jednoduché ovládání s velkou 
barevnou dotykovou obrazovkou

– pohodlné řízení tiskových front
– přehled o stavu celého systému
– rychlý a snadný přímý tisk z USB a sítě

KoPíroVání a sKenoVání VysoKou 
rychlostí – mFP KonFIGurace

– pohodné skenování obrazem nahoru i 
dolu

– 600 x 600 dpi optické rozlišení
– systém pro skenování silnějších či 

zmuchlaných originálů
– řešení pro efektivní kopírování

VelKá KaPacIta toneru

– 1000 g toneru v každé lahvi
– 4000 g toneru celkem
– pro dlouhý, ničím nerušený tisk

rychlý tIsK na jeden Průjezd

– jednoprůchodový velkoformát
– až 390 m2/hodinu černobíle
– až 390 m2/hodinu barevně
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technická specifikace

doporučené konfigurace

oBECNé 

Popis Vysoce výkonný barevný a černobílý velkoformátový  
 tiskový systém
technologie  Elektrofotografie (LED) s organickým fotovodičem   
 (oPC) a uzavřeným tonerovým systémem
rychlost  Až 390 m2/hodinu černobíle a 325 m2/hodinu barevně
doba zahřívání Méně než 6 minut 
Konfigurace Tiskárna nebo multifunkční zařízení  
 (tisk/kopírování/skenování)
toner  Čtyři barvy (CMYK), suchý toner.  
 Výtisky jsou UV stabilní a voděodolné
Požadavky na elektroinstalaci 220 – 240 V, 50/60 Hz, 20 A
Příkon Pohotovostní režim: 0,8 kW 
 Tisk: 2,0 kW 
 Režim spánku: 10 W
rozměry 1 376 mm (Š) x 790 mm (H) x 1 450 mm (V)
Váha 540 kg
hluk < 65 db (tisk), < 55 db (pohotovostní režim)
teplota okolí 10 – 32°C

TISK 

tiskové rozlišení 600 x 2 400 dpi
Kapacita medií 418 m2; 3 role + ruční podavač volných archů
šířka média v roli 297 mm – 914 mm
délka potištěného média 210 mm – 39 m
Gramáž média v roli Nenatíraný: 164 – 150 g/m2, Vellum: 80 – 95 g/m2, 
 Film: 75 mikronů, Lesklý: 120 g/m2

Podavač volných archů Automatické podání až 50 archů o 75 g/m2 / 
 Maximální formát archu 420 mm x 594 mm / 
 Minimální formát archu 420 mm x 297 mm
ruční podavač volných archů Až 120 g/m2 / 
 Maximální formát archu 914 mm x 594 mm / 
 Minimální formát archu 420 mm x 297 mm
média  Nenatíraný, pauzový papír, fólie, voděodolná fólie, 

voděodolný papír, samolepící fólie, Blue Back, fluores-
centní papír (žlutý, oranžový, zelený, modrý)

TISKoVý řADIČ 

typ  Interní s Windows 7 CPU: Quad Core
Paměť  3 GB
Kompatibilní formáty dat   Bitmapy: TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/

RLC 
Vektory: HPGL, HPGL/2, HP-RTL,  
Postscript (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF, 
Multipage PDF & DWF 
Rastr ČB: TIFF Group 3 & 4, CALS Group 4,  
Grayscale TIFF, CIT/TG4 
Vektor ČB: Calcomp 906/907

PříSLUŠENSTVí 

 KIP 940 Automatický vykladač 
 KIP 2300 CCD skener
 KIPFold 2000 skládací automat


