Σειρά εκτυπωτών HP Designjet 8000s

Από μικρές πινακίδες έως μεγάλα πανό, αυτός ο εκτυπωτής 1626 mm αποτελεί το
ιδανικό εργαλείο για οποιοδήποτε κατάστημα παραγωγής πινακίδων ή ψηφιακών
εκτυπώσεων. Με τα μελάνια χαμηλής περιεκτικότητας διαλύτη, η συσκευή αυτή
προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό τιμής/απόδοσης για ανθεκτικές εφαρμογές
που διαρκούν.
Αυτός ο HP Designjet είναι ιδανικός για καταστήματα που παράγουν πινακίδες και ψηφιακές εκτυπώσεις και χρειάζονται μια
πλήρη, εύχρηστη λύση χαμηλής περιεκτικότητας διαλύτη, που να προσφέρει υψηλή απόδοση σε ελκυστική τιμή για ευρύ φάσμα
εκτυπώσεων που διαρκούν, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Εκτυπωτής HP Designjet
8000s

Εκτυπώστε περισσότερα και πληρώστε λιγότερα με αυτόν τον εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας HP Designjet series.
Εκτυπώστε πινακίδες, πανό και πολλά άλλα σε μοναδική τιμή με υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης 10 m² την ώρα (στα 540 x 720 dpi)
Επωφεληθείτε από την εμπειρία της γρήγορης εκτύπωσης με έξι πιεζοηλεκτρικές κεφαλές εκτύπωσης υψηλού φόρτου εργασίας με 256

ακροφύσια ανά κεφαλή εκτύπωσης. Παράγετε εκπληκτικές πινακίδες με το εύχρηστο, συμπεριλαμβανόμενο RIP1: Onyx® SignEZ v7.0
για HP Designjet. Βελτιώστε την παραγωγικότητα με ανεπιτήρητους κύκλους εκτύπωσης μεγάλης διάρκειας που προσφέρει ο άξονας
υποδοχής HP2. Ελαχιστοποιήστε το κόστος και λάβετε αποτελέσματα που διαρκούν σε ευρύ φάσμα οικονομικών μέσων χωρίς
επικάλυψη.

Εκτυπωτής HP Designjet
8000sr

Κάντε μεγάλη εντύπωση με ζωηρά χρώματα και εξαιρετική ανθετικότητα, για ευρύ φάσμα εφαρμογών πινακίδων.
Δημιουργήστε πινακίδες και πανό με λαμπερά χρώματα, χάρη στην ανάλυση 720 x 720 dpi. Το μελάνι χαμηλής περιεκτικότητας
διαλύτη και η τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης της HP καθιστούν δυνατή τη μεγαλύτερη συγκέντρωση χρωστικών για εξαιρετικό φάσμα
χρωμάτων. Παράγετε εκτυπώσεις ανθεκτικές στο ξεθώριασμα για τρία έτη, χωρίς πλαστικοποίηση 3, με εξαιρετική αντοχή στα
γδαρσίματα, τις μουτζούρες και τα σπασίματα. Επωφεληθείτε από την κορυφαία ποιότητα εικόνας και την εξαιρετικά μεγάλη
αδιαφάνεια στα μέσα HP: Χοντρό χαρτί για πανό HP Premium Scrim Banner, αυτοκόλλητο βινύλιο HP Premium Self-adhesive Vinyl
και διαυγές φιλμ HP Premium Backlit Film, σχεδιασμένα σε συνδυασμό με τα μελάνια με χαμηλή περιεκτικότητα διαλύτη της HP.
Επιτύχετε τους στόχους σας με αυτήν την πλήρη, εύχρηστη και ασφαλή λύση εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους HP.
Ενισχύστε την ασφάλεια με την HP, το σημείο επαφής σας για τον εκτυπωτή μεγάλου μεγέθους και τα αναλώσιμα που χρειάζεστε.

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας με αυτήν την ολοκληρωμένη, κλιμακούμενη λύση εκτύπωσης: προσθέστε προαιρετικά αξεσουάρ 2
όπου συμπεριλαμβάνονται ο άξονας υποδοχής HP, η μονάδα στεγνώματος υψηλής ταχύτητας HP και το σύστημα καθαρισμού αέρα
HP που έχουν σχεδιαστεί για τους HP Designjets για ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον εκτύπωσης. Επωφεληθείτε από την
απλοποιημένη συντήρηση του εκτυπωτή και τον ευκολότερο χειρισμό μέσων. Οι οδηγίες της HP κάνουν την εκτύπωση με μελάνες
χαμηλής περιεκτικότητας διαλύτη της HP ασφαλή, παραγωγική και εύκολη.
1 Συμπεριλαμβανόμενο RIP: Onyx® SignEZ v7.0 μόνο με το μοντέλο 8000sr Απαιτείται RIP τρίτων κατασκευαστών για τον 8000s (δεν συμπεριλαμβάνεται, διατίθεται
ξεχωριστά)

2Δεν συμπεριλαμβάνεται, διατίθεται ξεχωριστά

Η μονάδα στεγνώματος απαιτείται κατά την εκτύπωση σε υψηλές ταχύτητες και τη χρήση του κιτ άξονα υποδοχής HP, καθώς και σε περιπτώσεις όπου οι εκτυπώσεις
πρέπει να χρησιμοποιηθούν αμέσως
απαιτεί κύκλωμα 230 V

3 Ανθεκτικότητα εικόνας και εφαρμογών με τυπική έκθεση σε κατακόρυφη θέση - ποικίλλει ανάλογα με την αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet 8000s
Η σειρά με μια ματιά

Εκτυπωτής HP Designjet 8000s (Q6686A)
● Βασικό μοντέλο χωρίς RIP ή πρόγραμμα οδήγησης
● πλάτος μέσων έως 1626 mm
● ταχύτητα εκτύπωσης 10.2 m2 την ώρα (στα 540 x 720 dpi)
● ανάλυση εκτύπωσης 720 x 720 dpi
● έξι μελάνια χαμηλής περιεκτικότητας διαλύτη HP 500 ml με υψηλή
συγκέντρωση χρωστικών για ευρύτερο φάσμα και ζωηρότερα χρώματα
● προαιρετικό σύστημα καθαρισμού αέρα HP Designjet για ασφαλέστερο
περιβάλλον εκτύπωσης
● προαιρετικό κιτ άξονα υποδοχής HP Designjet 8000s για μεγάλους
● ανεπιτήρητους κύκλους εκτύπωσης
● ρυθμιζόμενο ύψος κεφαλής εκτύπωσης
● τρεις ενσωματωμένοι θερμαντήρες για σωστή προσκόλληση μελανιού σε
υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης.

Εκτυπωτής HP Designjet 8000sr (Q6670A)
● Ίδια χαρακτηριστικά με το Q6686A HP Designjet 8000s με επιπλέον
συμπεριλαμβανόμενο RIP Onyx® SignEZ v7.0 για HP Designjet. Αυτό το RIP
περιλαμβάνει όλα τα βασικά εργαλεία για οποιοδήποτε κατάστημα παραγωγής
πινακίδων ή ψηφιακών εκτυπώσεων: εύχρηστη διασύνδεση χρήστη
● εκτύπωση WYSIWYG και ξεχωριστή αντιστοίχηση χρωμάτων PANTONE®
● γρήγορη και εύκολη προσαρμογή μεγέθους
● περικοπή
● τμηματική εκτύπωση και εμφώλευση
● μηχανισμός RIP αξιόπιστης παραγωγής Postscript/PDF
● διαχείριση χρωμάτων Onyx για ανώτερη απόδοση.

Συνιστώμενα αξεσουάρ

Q6668E
Q6681A
Σύστημα καθαρισμού αέρα Κιτ άξονα υποδοχής HP
HP Designjet - 220V
Designjet 8000s

Q6667A
Μονάδα στεγνώματος
υψηλής ταχύτητας HP
Designjet

Q6710A
Φίλτρο APS HP Designjet

Q6669B
ONYX® PosterShop® 7.0
για HP Designjet

Q6682A
Κιτ κοπής HP Designjet
8000s

Περιγραφή των 3 κορυφαίων αξεσουάρ

Σύστημα καθαρισμού αέρα HP Designjet - 220V
(Q6668E)
Μπορείτε να βασίζεστε στην HP για ένα καθαρό,
ασφαλές 4 περιβάλλον εκτύπωσης. Προσθέστε αυτό
το σύστημα καθαρισμού αέρα - ειδικά σχεδιασμένο
για μελάνια HP χαμηλής περιεκτικότητας διαλύτη στον εκτυπωτή HP Designjet για εξαιρετικά
αποτελεσματικό φιλτράρισμα του αέρα. Το σύστημα
APS περιλαμβάνει τους σωλήνες που συνδέονται
στον εκτυπωτή. Το εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο
άνθρακα αφαιρεί επικίνδυνες ουσίες οι οποίες
απελευθερώνονται από τα μελάνια διαλύτη. Μπορείτε
να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα του συστήματος
καθαρισμού αέρα μέσω μιας μονάδας προβολής
στην πρόσοψη. Αντικαταστήστε εύκολα το φίλτρο
μέσω της μπροστινής θύρας στο σύστημα.

Κιτ άξονα υποδοχής HP Designjet 8000s (Q6681A)
Εκτυπώστε μεγάλου μήκους εργασίες, σε μεγάλου
μήκους υλικά εκτύπωσης. Εξασφαλίστε συνεχή,
ανεπιτήρητη εκτύπωση με αυτόν τον άξονα υποδοχής
που επανατυλίγει σε ρολό τα εκτυπωμένα μέσα,
επιτρέποντας μεγάλους κύκλους εκτύπωσης, κατά τη
διάρκεια της νύχτας, και εκτύπωση σε μεγάλου
μήκους υλικά εκτύπωσης. Βελτιώστε την
αποδοτικότητα του χώρου εργασίας. Το συγκεκριμένο
παρελκόμενο γυρίζει και τυλίγει το εκτυπωμένο μέσο
πάνω σε άξονα. Εκτυπώστε μεγάλου μήκους
εργασίες, σε μεγάλου μήκους υλικά εκτύπωσης, και
χειριστείτε εύκολα τις ολοκληρωμένες εκτυπώσεις. Ο
ανθεκτικός άξονας υποστηρίζει τέσσερις θέσεις:
χαλαρά/προς τα μέσα, χαλαρά/προς τα έξω,
σφιχτά/προς τα μέσα, και σφιχτά/προς τα έξω.

Μονάδα στεγνώματος υψηλής ταχύτητας HP
Designjet (Q6667A)
Βελτιώστε την παραγωγικότητα. Στεγνώστε τις
εκτυπώσεις αμέσως μόλις ο αυτόματος άξονας
υποδοχής τις τυλίξει. Με τη μονάδα στεγνώματος
υψηλής ταχύτητας και τον άξονα υποδοχής, μπορείτε
να ολοκληρώνετε τις εργασίες με ρυθμό έως και
15,3 m2/ώρα. Η ενσωματωμένη μονάδα
στεγνώματος και ο άξονας υποδοχής επιτρέπουν
κύκλους εκτύπωσης χωρίς επιτήρηση. Για το πλήρες
στέγνωμα των εκτυπώσεων χρησιμοποιήστε τη
ρυθμιζόμενη από το χρήστη μονάδα θέρμανσης και
ξήρανσης. Χρησιμοποιήστε τα διάφορα στοιχεία
ελέγχου πάνω στη μονάδα στεγνώματος για να
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θερμαντήρα και για
να προσαρμόσετε τη ροή αέρα του ανεμιστήρα. Ο
χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης της μονάδας
στεγνώματος επιτρέπει ανεπιτήρητο στέγνωμα για
μέχρι και 12 ώρες.

4 Όταν χρησιμοποιείται σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος.

Πληροφορίες παραγγελίας

Εκτυπωτής HP Designjet 8000s (Q6686A)
Εκτυπωτής HP Designjet 8000sr (Q6670A)
Εκτυπωτής HP Designjet 8000s, καλώδιο USB, χαρτί με επικάλυψη, κιτ
Ίδια χαρακτηριστικά με τον Q6686A με συμπεριλαμβανόμενο RIP: Onyx®
καθαρισμού, δοχεία μελανιού (6), κάλυμα δοχείου μελανιού, σετ κεφαλών
SignEZ v7.0 για HP Designjet
εκτύπωσης (6), υποδοχή φιάλης απόρριψης μελανιού, φιάλη απόρριψης
μελανιού (2), εξάρτημα καθαρισμού υπολειμμάτων, εξαρτήματα
συναρμολόγησης βάσης με βίδες και ανοιχτό κλειδί, υποδοχή υποστήριξης
μέσων, υποδοχή συγκράτησης μέσων (2), βάση στήριξης μέσων (2), βίδες και
κατσαβίδι για συναρμολόγηση, καλώδιο τροφοδοσίας, CD (που περιλαμβάνει
Οδηγό χρήσης, νομικές πληροφορίες και Οδηγό συντήρησης), έντυπος Οδηγός
χρήσης και Οδηγός συντήρησης, προεξοχές συγκράτησης ρολού χαρτιού 76,20
χιλιοστών (2), διαχωριστικό προεξοχών συγκράτησης ρολού χαρτιού (2)

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη
Εξαρτήματα
Q6668E

Σύστημα καθαρισμού αέρα HP Designjet - 220V

Q6681A

Κιτ άξονα υποδοχής HP Designjet 8000s

Q6667A

Μονάδα στεγνώματος υψηλής ταχύτητας HP Designjet

Q6710A

Φίλτρο APS HP Designjet

Q6669B

ONYX® PosterShop® 7.0 για HP Designjet

Q6682A

Κιτ κοπής HP Designjet 8000s

Αναλώσιμα
CB285A

Δοχείο μαύρης μελάνης HP 780 500 ml Black Ink
Cartridge

CB286A

Δοχείο κυανής μελάνης HP 780 500 ml Cyan Ink
Cartridge

CB287A

Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 780 500 ml Magenta Ink
Cartridge

CB288A

Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 780 500 ml Yellow Ink
Cartridge

CB289A

Δοχείο ανοικτής κυανής μελάνης HP 780 500 ml Light
Cyan Ink Cartridge

CB290A

Δοχείο μελάνης ανοικτό ματζέντα HP 780 500 ml Light
Magenta Ink Cartridge

CB291A

Φιάλη απόρριψης μελάνης HP 780

CB301A

Κιτ καθαρισμού/σκουπίσματος HP 780

CB302A

Κιτ καθαρισμού καλύμματος HP 780

CB303A

Κιτ καθαρισμού συστήματος μελάνης HP 780

CB308A

Κιτ αποθήκευσης συστήματος μελάνης HP 780

Εξυπηρέτηση & Υποστήριξη
UE157A/E HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη, UE163A/E HP Care Pack, επιτόπου απόκριση 13 x 5
4 ωρών, 3 έτη, UE166PA/PE HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος μετά την εγγύηση, UE168PA/PE HP
Care Pack, επιτόπου απόκριση 13x5 4 ωρών, 1 έτος μετά την
εγγύηση, UE158E HP Care Pack, επιτόπου απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα, 4 έτη, UE159E HP Care Pack, επιτόπου απόκριση
την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com

Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνολογία εκτύπωσης
Ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης
Ποιότητα εκτύπωσης
Αριθμός μελανιών
Τύποι μελάνης
Μέγεθος ψεκασμού μελανιού
Ανθεκτικότητα στο φως
Ταχύτητα εκτύπωσης
Γραμμή
Μνήµη
Περιθώρια εκτύπωσης (mm)

Τύποι μέσων
Μεγέθη μέσων
Mέγιστο μήκος μέσων
Μέγιστο πλάτος μέσων
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης
Πάχος μέσων
Ρολό
Ύψος κεφαλής μελανιού
Διαχείριση μέσων
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος

Ισχύς

Διαστάσεις (π x β x υ)
Βάρος
Περιβάλλον λειτουργίας

Πιστοποιήσεις

Εγγύηση

Πιεζοηλεκτρικές inkjet
256 ακροφύσια ανά κεφαλή x 6 χρώματα
Έως 720 x 720 dpi
Μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο, ανοικτό κυανό, ανοικτό ματζέντα
Μελάνια με βάση χρωστικές ουσίες με χαμηλή περιεκτικότητα διαλύτη της HP
12 pl
3 έτη χωρίς πλαστικοποίηση. Με βάση εσωτερικές δοκιμές της HP υπό συγκεκριμένες συνθήκες, σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές
Οικονομική ποιότητα: 15,3 m²/ώρα. Παραγωγική ποιότητα: 10,2 m²/ώρα. Κανονική: 8,17 m²/ώρα. Φωτογραφική ποιότητα: 4,08 m²/ώρα
Ακρίβεια γραμμών: +/- 0,3 % ή +/- 5 mm όποιο είναι μεγαλύτερο
Βασική : 192 MB; μέγιστη : 192 MB
Ρολό
άνω:
5 mm
κάτω:
5 mm
αριστερά:
5 mm
δεξιά:
5 mm
Χαρτί, αυτοκόλλητο βινύλιο, χοντρό πανί για πανό, φιλμ, υφάσματα
Βασική: A0, A1, A2. Ειδικά: Ρολά πλάτους μέχρι 1626 mm
Ρολό: 50 m
1.626 mm
15 m (ανάλογα με το RIP)
Μέχρι 0,63 mm
Μέγιστο βάρος: 24 kg
2,1 έως 2,6 mm
Τροφοδότης ρολού, προαιρετικός άξονας υποδοχής 4 θέσεων, κόπτης για χειροκίνητη χρήση
Βασική: Hi-Speed USB (συμβατότητα με τις προδιαγραφές USB 2.0)
Για ONYX® SignEZ v7.0 για HP Designjet και ONYX® PosterShop® 7.0 για HP Designjet: Windows® 2000 Server (με το πιο πρόσφατο Service Pack),
2000 Professional (με το πιο πρόσφατο Service Pack), XP Professional Service Pack 2
Windows® 2000 Server (με το πιο πρόσφατο Service Pack), 2000 Professional (με το πιο πρόσφατο Service Pack), XP Professional Service Pack 2;
Intel® Pentium® III/AMD Athlon™, 1,5 GHz ή νεώτερες μνήμη 1 GB RAM ανά εκτυπωτή σκληρός δίσκος 40 GB οθόνη 1280 x 768, 16 bit χρώματος
μονάδα DVD-ROM
Windows® 2000 Server (με το πιο πρόσφατο Service Pack), 2000 Professional (με το πιο πρόσφατο Service Pack), XP Professional Service Pack 2;
Intel® Pentium® IV, 2,5 GHz ή ισχυρότερος μνήμη 1 GB RAM ανά εκτυπωτή σκληρός δίσκος 120 GB Serial ATA οθόνη 1280 x 768, 16 bit χρώματος
μονάδα DVD-ROM
Απαιτήσεις: Εκτυπωτής: Τάση εισόδου: 100 έως 120 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz +/-1 Hz, 1,3 amp 230 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz, +/- 1Hz, 0,75
amp θερμαντήρας: 100 έως 120 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz +/-1 Hz, 9,5 amp 230 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz +/- 1 Hz, 5,0 amp. Κατανάλωση:
Εκτυπωτής: 150 W μέγιστη, εκτυπωτής με ενεργό θερμαντήρα: 1350 W μέγιστη
Εκτός συσκευασίας: 2846 x 830 x 1.255 mm. Συσκευασμένο: 2960 x 980 x 930 mm
Εκτός συσκευασίας: 217 kg. Συσκευασμένο: 321 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 30º C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 30º C. Υγρασία λειτουργίας: 30 έως 70% σχετική υγρασία.
Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 30 έως 70% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5 έως 35º C. Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 80% RH.
Ένταση ήχου: LpAm 7 dB(A)
Συμβατός με τις απαιτήσεις σχετικά με προϊόντα Class A, όπως ΕΕ (Οδηγία EMC), ΗΠΑ (κανόνες FCC), Καναδάς (DoC), Αυστραλία (ACA), Νέα
Ζηλανδία (MoC), Ιαπωνία (VCCI), Κορέα (MIC), Ταϊβάν (BSMI). Πρότυπα κανονισμών: Συμβατότητα με IEC 60950, όπως ΕΕ LVD και EN60950,
πιστοποίηση CSA για ΗΠΑ και Καναδά, Μεξικό NYCE, Αργεντινή IRAM, Σιγκαπούρη PSB, Ρωσία VNIIS
Εγγύηση ενός έτους

http://www.hp.com/gr http://www.hp.com/go/designjet
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