Εκτυπωτές φωτογραφιών HP Designjet Z6200 series

Ο ταχύτερος εκτυπωτής φωτογραφιών εντατικής χρήσης[1].

Προσφέρετε συντομότερους χρόνους παράδοσης[1]
και ενισχύστε την παραγωγικότητα.

Βασιστείτε στην τεχνολογία HP για απόλυτη
χρωματική ακρίβεια.

● Διεκπεραιώστε τις παραγγελίες σας σε ελάχιστο χρόνο με
— τον ταχύτερο εκτυπωτή της κατηγορίας του[1] και
ανταποκριθείτε με ευκολία στις ανάγκες των πελατών σας
με ταχύτητες εκτύπωσης έως 140 m²/ώρα.

● Αποκτήστε τα σωστά χρώματα και ξεκινήστε την
εκτύπωσή τους με ακρίβεια, κάθε φορά σε διαφορετικές
επιφάνειες, χάρη στο ενσωματωμένο φασματοφωτόμετρο
και τις δυνατότητες της τεχνολογίας χρωμάτων HP που
διευκολύνουν τη λειτουργία.

● Εκτυπώστε και χειριστείτε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας
χωρίς χάσιμο χρόνου.
● Εργαστείτε παραγωγικότερα και άνετα με την
αυτοματοποιημένη φόρτωση μέσων και το εργονομικό
τραπέζι φόρτωσης.
● Διατηρήστε υψηλή παραγωγικότητα, αποκριθείτε γρήγορα
και βελτιστοποιήστε την ποιότητα εκτύπωσης με τα υλικά
εκτύπωσης HP.

● Αξιόπιστη λειτουργία: το προαιρετικό κιτ αναβάθμισης
PostScript®/PDF διασφαλίζει τη συμβατότητα και
μεγαλύτερο έλεγχο στην τελική εκτύπωση χάρη στο HP
Professional PANTONE Emulation.
● Αντικαταστήστε με ασφάλεια τον παλιό σας εξοπλισμό
χωρίς συμβιβασμούς χάρη στη λειτουργία
προσομοίωσης του εκτυπωτή.

Παρέχετε κορυφαία φωτογραφική ποιότητα και
μεγιστοποιήστε την προσφορά σας.
● Διαφοροποιηθείτε, επεκταθείτε: με τις νέες φωτογραφικές
μελάνες HP Vivid, η ευέλικτη προσφορά περιλαμβάνει
κορυφαία φωτογραφική ποιότητα και εξαιρετικές
εκτυπώσεις ανθεκτικές στο ξεθώριασμα[2].
● Αναλάβετε δύσκολες εκτυπώσεις φωτογραφιών με την
ευρεία χρωματική γκάμα που παρέχει το κόκκινο
chromatic και η ομοιόμορφη στιλπνότητα.
● Κερδίστε νέες εργασίες εκτύπωσης προσφέροντας
μοναδική ποιότητα ασπρόμαυρης εικόνας, δημιουργήστε
παρουσιάσεις POP και εντυπωσιακές πινακίδες με
οπισθοφωτισμό.

● Η πρωτοποριακή σταθερότητα χρωμάτων μπορεί να μειώσει τις περιττές
επανεκτυπώσεις.
● Δωρεάν πρακτική ανακύκλωση δοχείων και κεφαλών εκτύπωσης HP[1].
● Ποικιλία ανακυκλώσιμων μέσων HP με πρόγραμμα επιστροφής[1].

Πιστοποίηση ENERGY STAR®

[1]Η διαθεσιμότητα του προγράμματος ποικίλλει. Επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.hp.com/recycle για λεπτομέρειες.

[1] Συγκριτικά με εκτυπωτές inkjet μεγάλου μεγέθους κάτω των €20.000 για εφαρμογές γραφικών. Βάσει των πιο γρήγορων ταχυτήτων έγχρωμης εκτύπωσης όπως
δημοσιεύτηκαν από κατασκευαστές τον Ιανουάριο 2010. Οι μέθοδοι διαφέρουν.
[2] Οι εκτυπώσεις με φωτογραφικές μελάνες HP Vivid σε ποικιλία μέσων HP προσφέρουν μονιμότητα 1 έτους κατά την έκθεση σε βιτρίνα χωρίς πλαστικοποίηση και
μονιμότητα 200 ετών εάν δεν εκτεθούν σε άμεση ακτινοβολία. Αξιολόγηση μονιμότητας εικόνας σε εσωτερικούς χώρους/μακριά από το άμεσο ηλιακό φως από το HP Image
Permanence Lab και από την Wilhelm Imaging Research, Inc. σε ευρύ φάσμα μέσων της HP. Αξιολόγηση ανθεκτικότητας στο νερό και ξεθωριάσματος εικόνας σε παράθυρο
από το HP Image Permanence Lab σε ποικιλία μέσων της HP. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/supplies/printpermanence

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Εκτύπωση
Γραμμικά σχέδια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ
17 δευτ./σελίδα σε A1/D

Έγχρωμες εικόνες

Γρήγορη: 18 δευτ./σελίδα σε A1/D, 128,5 m²/ώρα σε μέσα με επικάλυψη
Ποιοτική: 3,2 λεπτά/σελίδα σε A1/D, 13,1 m²/ώρα σε γυαλιστερά μέσα

Ανάλυση εκτύπωσης

βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2400 x 1200 dpi από ανάλυση εισόδου 1200 x 1200
dpi με βελτιστοποίηση για το επιλεγμένο φωτογραφικό χαρτί,

Περιθώρια (επάνω x κάτω x αριστερά x
δεξιά)

Ρολό: 5 mm (πάνω), 5 mm (δεξιά), 5 mm (αριστερά), 5 mm (κάτω)

Τεχνολογία

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Τύποι μελάνης

Φωτογραφικές μελάνες HP Vivid

Χρώματα μελάνης

8 (κόκκινο chromatic, ματζέντα, ματ μαύρο, φωτογραφικό μαύρο, κίτρινο, ανοιχτό
κυανό, ανοιχτό γκρι, ανοιχτό ματζέντα)

Ψεκασμός/Σταγόνα μελανιού

4 pl (lc, lm, lg, pK), 6 pl (R, M, Y, mK)

Ακρίβεια γραμμών

+/- 0,1% του καθορισμένου μήκους διανύσματος ή +/-0,2 mm (όποιο είναι μεγαλύτερο)
στους 23°C, σχετική υγρασία 50-60%, σε υλικό εκτύπωσης A0/E στη "Βέλτιστη" ή
"Κανονική" λειτουργία εκτύπωσης με ματ φιλμ HP

Ελάχιστο πάχος γραμμής

0,02 mm (HP-GL/2 επεξεργάσιμο)

Ελάχιστο εγγυημένο πλάτος γραμμής

0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

175 m

Ακρίβεια χρωμάτων

Μέσος όρος < 1,19 dE2000, 95% χρωμάτων < 2,77 dE2000.,Απόλυτη ακρίβεια
χρωματομέτρησης ICC σε γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP Premium που στεγνώνει
αμέσως

Βραχυπρόθεσμη σταθερότητα χρώματος

<1 dE2000 σε 5 λεπτά,Με γυαλιστερό φωτογραφικό μέσο HP premium που στεγνώνει
αμέσως, αμέσως μετά τη βαθμονόμηση

Επαναληψιμότητα από εκτύπωση σε εκτύπωση Μέσος όρος <0,5dE2000, μέγιστο <1 dE2000,Με γυαλιστερό φωτογραφικό μέσο HP
premium που στεγνώνει αμέσως, αμέσως μετά τη βαθμονόμηση
Μέγιστη οπτική πυκνότητα
Μέσα
Τύποι

Μέγιστη οπτική πυκνότητα μαύρου 2,31 (ελάχ. 4,5 L*)

Βάρος

Έως 460 g/m² ανάλογα με τον τύπο μέσου

Πάχος
Μνήµη
Βασική

Έως 0,56 mm

Σκληρός δίσκος
Συνδεσιμότητα
Διεπαφές (βασικές)

Βασική, 160 GB

Διεπαφές (προαιρετικές)

Συμβατές κάρτες LAN HP Jetdirect

Χαρτί bond και με επικάλυψη, χαρτί τεχνικών σχεδίων, φιλμ, φωτογραφικό χαρτί, χαρτί
δοκιμίων, για οπισθοφωτισμό, αυτοκόλλητο, πανό και σήμανση, ύφασμα, υλικό
καλλιτεχνικής εκτύπωσης

32 GB (εικονική), βάσει RAM 1 GB

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 1 υποδοχή αξεσουάρ EIO Jetdirect, Hi-Speed USB 2.0

Γλώσσες εκτύπωσης (βασικές)

HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4

Γλώσσες εκτύπωσης (προαιρετικές)

Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.7, TIFF, JPEG

Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα
οδήγησης

Προγράμματα οδήγησης HP-GL/2, HP-RTL για Windows® (βελτιστοποιημένα για
AutoCAD 2000 και νεότερες εκδόσεις), PostScript® Windows®, Linux και προγράμματα
οδήγησης Mac με προαιρετικό κιτ αναβάθμισης PostScript®/PDF

Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος
Mac

Windows

Διαστάσεις (π x β x υ)
Εκτυπωτής
Αποστολή
Βάρος
Εκτυπωτής

Mac OS X v10.4, v10.5: Επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel® Core, μνήμη RAM 1
GB, 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, Mac OS X v10.6: Υπολογιστής Mac
με επεξεργαστή Intel® Core, μνήμη RAM 2 GB, 4 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό
δίσκο
Windows® 7: επεξεργαστής 32 bit (x86) ή 64 bit (x64) (1 GHz), μνήμη RAM 2 GB (32
bit) ή 4 GB (64 bit), διαθέσιμος χώρος στο δίσκο 4 GB. Windows Vista®
Ultimate/Business/Home Premium: επεξεργαστής 32 bit (x86) ή 64 bit (x64) (1 GHz),
μνήμη RAM 2 GB. Διαθέσιμος χώρος στο δίσκο 4 GB Microsoft® Windows® XP
Professional/Home (SP2 ή νεότερη έκδοση): Οικογένεια Intel® Pentium® ή οικογένεια
AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), μνήμη RAM 1 GB, διαθέσιμος χώρος στον
σκληρό δίσκο 2 GB
Z6200 1067mm φωτογραφιών: 1970 x 690 x 1370 mm; Z6200 1524 mm
φωτογραφιών: 2430 x 690 x 1370 mm;
Z6200 1067mm φωτογραφιών: 2230 x 750 x 1200 mm; Z6200 1524 mm
φωτογραφιών: 2690 x 750 x 1200 mm;
Z6200 1067mm φωτογραφιών: 123 kg; Z6200 1524 mm φωτογραφιών: 190 kg;

Αποστολή
Περιεχόμενα συσκευασίας
CQ109A

Z6200 1067mm φωτογραφιών: 210 kg; Z6200 1524 mm φωτογραφιών: 250 kg;

CQ111A

Εκτυπωτής HP Designjet Z62001524 mm (60 ιντσών), άξονας, κεφαλές εκτύπωσης,
αρχικά δοχεία μελάνης, δοχείο συντήρησης, δείγμα αυθεντικού ρολού μέσων HP, βάση
εκτυπωτή, υποδοχή μέσων, κιτ προσαρμογέα άξονα 7,62 cm (3 ίντσες), οδηγός
γρήγορης αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, λογισμικό εκκίνησης, καλώδιο τροφοδοσίας

Εκτυπωτής HP Designjet Z6200 1067 mm (42 ιντσών), άξονας, κεφαλές εκτύπωσης,
αρχικά δοχεία μελάνης, δοχείο συντήρησης, δείγμα αυθεντικού ρολού μέσων HP, βάση
εκτυπωτή, υποδοχή μέσων, κιτ προσαρμογέα άξονα 7,62 cm (3 ίντσες), οδηγός
γρήγορης αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, λογισμικό εκκίνησης, καλώδιο τροφοδοσίας

Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία λειτουργίας

5 έως 40°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης

-20 έως 55ºC

Υγρασία αποθήκευσης
Ακουστική
Ένταση ήχου

20 έως 80% RH

Ισχύς ήχου
Κατανάλωση ρεύματος
Μέγιστο

7,0 B(A), 5,8 B(A) (κατάσταση αναμονής)

Απαιτήσεις ισχύος

Τάση εισόδου (αυτόματη επιλογή): 100 έως 127 VAC (+/- 10%), 5 A, 220 έως 240
VAC (+/- 10%), 3 A, 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

53 dB(A), 38 dB(A) (κατάσταση αναμονής)

420 W μέγιστη, 270 W (ενεργός), < 100 W (σε αναμονή), < 9 W/<46 W με
ενσωματωμένο DFE (σε αδράνεια), <0,5 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση)

Πιστοποίηση
Ασφάλεια

ΕΕ (συμμόρφωση με LVD και EN 60950-1), Ρωσία (GOST)

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Συμμόρφωση με απαιτήσεις Class A, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ (Οδηγία EMC)

ENERGY STAR
Εγγύηση

Ναι
Βασική εγγύηση: επιτόπου υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα για ένα έτος. Οι
επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές
απαιτήσεις.

Προϊόν
CQ109A
CQ111A
Εξαρτήματα
CQ745A
CQ752A
CQ753A
CQ754A
Q6714A
CN501A
CQ654A
J7961G
Αναλώσιμα μελάνης
CH644A
CE017A
CE018A
CE019A
CE020A
CE037A
CE038A
CE039A
CE040A
CE041A
CE042A
CE043A
CE044A
CR250A
CR251A
CR252A
CR253A
CR254A
CR255A
CR256A
CR257A
Αναλώσιμα μέσων
Q7996A

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z6200 1067 mm
Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z6200 1524 mm
Κιτ αναβάθμισης HP Designjet PostScript PDF
Άξονας υποδοχής HP Designjet Z6200 42 ιντσών
Άξονας HP Designjet Z6200 1067mm
Άξονας HP Designjet Z6200 1524 mm
Υποδοχή μέσων 1524mm HP Designjet
Εξωτερικός σκληρός δίσκος HP Designjet
Σαρωτής HP Designjet HD
Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για IPv6/IPsec
Δοχείο συντήρησης HP Designjet 771
Κεφαλή ματ μαύρης μελάνης/κόκκινης μελάνης Chromatric HP Designjet 771
Κεφαλή ματζέντα/κίτρινης μελάνης HP Designjet 771
Κεφαλή ανοιχτής ματζέντα/ανοιχτής κυανή μελάνης HP 771 Designjet
Κεφαλή μαύρης και ανοιχτής γκρι φωτογραφικής μελάνης HP Designjet 771
Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 771 Designjet, 775 ml
Δοχείο κόκκινης μελάνης HP Chromatic Designjet 771, 775 ml
Δοχείο μελάνης ματζέντα HP Designjet 771, 775 ml
Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 771 Designjet, 775 ml
Δοχείο ανοιχτής ματζέντα μελάνης HP 771 Designjet, 775 ml
Δοχείο ανοιχτής κυανής μελάνης HP 771 Designjet, 775 ml
Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 771 Designjet, 775 ml
Δοχείο ανοιχτής γκρι μελάνης HP 771 Designjet, 775 ml
Συσκευασία 3 δοχείων μαύρης ματ μελάνης HP Designjet 771, 775 ml
Συσκευασία 3 δοχείων κόκκινης μελάνης Chromatic HP Designjet 771, 775 ml
Συσκευασία 3 δοχείων μελάνης ματζέντα HP Designjet 771, 775 ml
Συσκευασία 3 δοχείων κίτρινης μελάνης HP Designjet 771, 775 ml
Συσκευασία 3 δοχείων ανοιχτής ματζέντα μελάνης HP Designjet 771, 775 ml
Συσκευασία 3 δοχείων ανοιχτής κυανής μελάνης HP Designjet 771, 775 ml
Συσκευασία 3 δοχείων μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP Designjet 771, 775 ml
Συσκευασία 3 δοχείων ανοιχτής γκρι μελάνης HP Designjet 771, 775 ml

Σατέν φωτογραφικό χαρτί άμεσου στεγνώματος HP Premium-1.067 mm x 30,5 m (42 ίν. x 100
πόδια)
Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί άμεσου στεγνώματος HP Universal -1.067 mm x 30,5 m (42 in x
100 ft)
Q6581A
Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί άμεσου στεγνώματος HP, γενικής χρήσης-1.067 χιλ. x 30,5 μ.
(42 ίν. x 100 πόδια)
Q8919A
Καθημερινό γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP χρωστικής μελάνης-1.524 mm x 30,5 m (60 ίντσες
x 100 πόδια)
Q8922A
Καθημερινό σατέν φωτογραφικό χαρτί HP χρωστικής μελάνης-1.067 mm x 30,5 m (42 ίντσες x
100 πόδια)
CH025A
Ματ υλικό πολυπροπυλενίου HP για καθημερινή χρήση-1067 mm x 30,5 m (42 ίντσες x 100
πόδια), συσκευασία 2 πακέτων
Q8748A
Φωτιζόμενο φιλμ HP Premium Vivid Color-1.067 mm x 30,5 m (42 ίν. x 100 πόδια)
Q8674A
Ματ καμβάς HP Professional-1.067 mm x 15,2 m (42 ίν. x 50 πόδια)
Q1899B
HP Opaque Scrim-1.067 mm x 15,2 m (106,68 cm x 50 ft)
C6036A
Κατάλευκο χαρτί HP Inkjet-914 mm x 45,7 m
Q1398A
Χαρτί bond γενικής χρήσης HP-1067 mm x 45,7 m (42 ίντσες x 150 πόδια)
Q1907A
Ματ πολυπροπυλένιο HP-1.524 mm x 22,9 m (60 ίν. x 75 πόδια)
CG460A
Ματ φωτογραφικό χαρτί HP Premium-914 mm x 30,5 m (36 ίν. x 100 πόδια)
Υπηρεσίες και υποστήριξη
Z6200 1067mm
UV289E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet Z6200 1067mm την επόμενη εργάσιμη
φωτογραφιών
ημέρα, 3 έτη
UX868E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet Z6200 1067mm την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 4 έτη
UX869E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet Z6200 1067mm την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 5 έτη
UV291E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet Z6200 1067mm με απόκριση εντός 4 ωρών
13x5, 3 έτη
UX879PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet Z6200 1067mm μετά την εγγύηση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος
UX876PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet Z6200 1067mm μετά την εγγύηση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα, 2 έτη
UX878PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet Z6200 1067mm μετά την εγγύηση με
απόκριση εντός 4 ωρών 13x5, 1 έτος
H4518E HP Care Pack, υπηρεσία εγκατάστασης δικτύου για T23-71XX, 400-6200
Z6200 1524 mm
UX882E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet Z6200 1524 mm την επόμενη εργάσιμη
φωτογραφιών
ημέρα, 3 έτη
UX887E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet Z6200 1524 mm την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 4 έτη
UX888E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet Z6200 1524 mm την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 5 έτη
UX884E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet Z6200 1524 mm με απόκριση εντός 4 ωρών
13x5, 3 έτη
UX898PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet Z6200 1524 mm μετά την εγγύηση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος
UX895PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet Z6200 1524 mm μετά την εγγύηση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα, 2 έτη
UX897PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet Z6200 1524 mm μετά την εγγύηση με
απόκριση εντός 4 ωρών 13x5, 1 έτος
H4518E HP Care Pack, υπηρεσία εγκατάστασης δικτύου για Designjet T23-71XX, 400-6200 SVC
Q6576A

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ
και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.

Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μέσων μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφτείτε το
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Για πληροφορίες επισκεφθείτε τo http://www.hp.com
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν
πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις
του παρόντος.
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