HP Designjet 8000s nyomtatósorozat

Akár kis feliratokat, akár nagy címszalagokat nyomtatnak, ez az 1626 mm-es
nyomtató a tökéletes eszköz a reklámfelirat-készítők és a digitális nyomdák
számára. Ugyanis az alacsony oldószertartalmú tintákkal együtt e készülék
áttörést jelentő ár/teljesítmény arányt nyújt a tartós reklámanyagok készítői
számára.
Ez a HP Designjet ideális eszköz azon reklámfelirat-készítők és a digitális gyorsnyomdák számára, amelyeknek olyan teljes,
egyszerűen használható és kevés oldószert azon alkalmazó megoldásra van szükségük, mely vonzó áron nyújt nagy teljesítményt,
és széleskörűen alkalmazható beltéri és kültéri felhasználású anyagok nyomtatására.

HP Designjet 8000s
nyomtató

Nyomtasson többet, fizessen kevesebbet – a nagy sebességű HP Designjet nyomtatósorozattal ez is lehetséges.
Reklámfeliratokat, szalagcímeket nyomtathat kedvező áron, óránként 10 m²-es sebességgel (540 x 720 dpi mellett). Próbálja ki a
hat, egyenként 256 fúvókát tartalmazó ipari piezo-elektromos nyomtatófejjel végezhető nagy sebességű nyomtatást. Készítsen

látványos reklámfeliratokat az egyszerűen kezelhető tartozék Onyx® SignEZ v7.0 for HP Designjet RIP programmal1. A HP felvevő
orsónak köszönhetően nagy példányszámú, felügyelet nélküli nyomtatással javíthatja a termelékenységét2. Szorítsa le minimálisra
költségeit, és készítsen tartós nyomatokat a gazdaságos, bevonat nélküli hordozók széles választékára.

HP Designjet 8000sr
nyomtató

Az élénk színek és a kiemelkedő tartósság sokféle reklámfelirat készítésére ad lehetőséget.
Készítsen reklámfeliratokat és címszalagokat sugárzóan élénk színekkel, 720 x 720 dpi felbontással. A HP alacsony
oldószertartalmú festékei és nyomtatófej-technológiája nagyobb színezőanyag-koncentrációt, ezáltal teljesebb színskálát

eredményez. A tartós nyomatok laminálás nélkül is 3 évig ellenállnak a fakulásnak 3, a karcolásnak, az elkenődésnek és a
törésnek. Prémium képminőség és kiváló fedettséget elérését teszik lehetővé a HP hordozói: a HP alacsony oldószertartalmú
festékekkel együtt tervezett HP Premium Scrim Banner (premium vászonbevonatú transzparens), HP Premium Self-adhesive Vinyl
(premium öntapadó vinilfólia) és HP Premium Backlit Film (premium hátsó megvilágítású fólia).
Legyen sikeres ezzel az átfogó, egyszerűen használható, biztonságos és széles formátumú HP nyomtatási megoldással.
Növelje termelékenységét a HP-val, ahol egy helyen beszerezhet minden szükséges kelléket széles formátumú nyomtatójához.

Fejlessze vállalkozását ezzel a teljes, méretezhető nyomtatási megoldással: külön rendelhető kiegészítők2, többek között a HP
felvevő orsó, HP nagy sebességű szárító és a HP légtisztítórendszer biztosítja a HP Designjet nyomtatók tiszta, biztonságos
nyomtatási környezetét. Használja ki a nyomtató egyszerű karbantartását és a könnyű hordozókezelést. A HP útmutatója segít a
biztonságos, termelékeny és könnyű, kis oldószertartalmú HP festékekkel történő nyomtatásban.
1 Tartozék RIP: Onyx® SignEZ v7.0 csak a 8000sr típussal együtt; a 8000s típushoz egyéb gyártók RIP programja szükséges (nem tartozék, külön kapható)
2Nem tartozék, külön kapható

Szárító szükséges, ha nagy sebességi fokozatban nyomtat, ha a kinyomtatott anyagot az automatikus HP felvevő orsóra tekercseli, vagy ha a nyomatokat azonnal
fel kell dolgoznia; 230 V-os hálózat szükséges

3 A kép és a nyomatok tartóssága a jellemző függőleges elrendezésben, a környezeti feltételektől függően változik.

HP Designjet 8000s nyomtatósorozat
A sorozat gyors áttekintése

HP Designjet 8000s nyomtató (Q6686A)
● Alapmodell bármilyen RIP vagy illesztőprogram nélkül
● hordozószélesség max. 1626 mm
● nyomtatási sebesség óránként 10.2 m² (540 x 720 dpi felbontás mellett)
● 720 x 720 dpi nyomtatási felbontás
● öt darab 500 ml-es alacsony oldószertartalmú HP tinta
● melyek nagy színezőanyag-koncentrációja szélesebb színskálát és élénk
színeket eredményez
● opcionális HP Designjet légtisztítórendszer a biztonságos nyomtatási
környezet megteremtése érdekében
● felügyelet nélküli nyomtatás az opcionális HP Designjet 8000s felvevő
orsóval
● állítható nyomtatófej-magasság
● három integrált fűtő
● hogy a nagy nyomtatási sebesség mellett is megfelelően tapadjon a tinta.

HP Designjet 8000sr nyomtató (Q6670A)
● Mint a Q6686A HP Designjet 8000s
● valamint tartozék RIP Onyx® SignEZ v7.0 for HP Designjet program. Ez a
raszteres képfeldolgozó minden szükséges eszközt tartalmaz a
reklámfelirat-készítők és digitális nyomdák számára: egyszerű kezelőfelület
● WYSIWYG nyomtatás és PANTONE® direktszín-illesztés
● gyors és egyszerű méretezés
● körülvágás
● felosztás és beágyazás
● megbízható Postscript/PDF RIP-motor
● kiváló eredményt biztosító Onyx színkezelés.

Ajánlott kiegészítők

Q6668E
HP Designjet légtisztító
rendszer, 220 V-os

Q6681A
HP Designjet 8000s
felvevő orsó készlet

Q6667A
HP Designjet gyorsszárító

Q6710A
HP Designjet
légtisztítórendszer (APS)
szűrő

Q6669B
ONYX® PosterShop® 7.0
– HP Designjet

Q6682A
HP Designjet 8000s
vágókés készlet

A 3 leggyakoribb kiegészítő leírása

HP Designjet légtisztító rendszer, 220 V-os (Q6668E)
A HP-tól tiszta és biztonságos4 nyomtatási
környezetre számíthat. A hatékony légszűrés
érdekében HP Designjet nyomtatóját kiegészítheti
ezzel a – kifejezetten alacsony oldószertartalmú HP
festékekhez készült – légtisztítórendszerrel. A
légtisztító rendszer tartalmazza a csöveket, amelyek
a nyomtatóhoz csatlakoznak. A nagy hatékonyságú
szénszűrő felfogja az oldószeres tintákból származó
veszélyes anyagokat. A légtisztító rendszer
információi megjelennek az egység előlapi
kijelzőjén. A szűrő egyszerűen cserélhető a rendszer
elülső ajtaján keresztül.

HP Designjet 8000s felvevő orsó készlet (Q6681A)
Ezzel a felvevőtekerccsel folyamatosan és felügyelet
nélkül nyomtathat. A felvevőtekercs visszatekercseli a
nyomtatott hordozót, így lehetővé teszi hosszú
sorozatok egész éjszakán át történő nyomtatását a
hosszú nyomathordozókra. Növelje a munkahely
kihasználtságát. Ez a kiegészítő átfordítja és
feltekercseli a nyomtatott hordozót. A hosszú
nyomathordozókra hosszú sorozatok nyomtathatók,
az elkészült nyomatok pedig könnyen kezelhetők. A
strapabíró tekercs laza/belső oldalas, laza/külső
oldalas, szoros/belső oldalas és szoros/külső
oldalas pozícióba állítható.

HP Designjet gyorsszárító (Q6667A)
Növelje a hatékonyságot. A nyomatokat ugyanolyan
gyorsan megszáríthatja, mint amilyen gyorsan a
tekercsre kerülnek. A nagy sebességű szárítónak és
tekercselőnek köszönhetően akár 15,3 m2/órás
nyomtatási sebességet is elérhet. Az integrált szárító
és tekercselő egységgel felügyelet nélkül nyomtathat.
Az állítható fűtő és levegőfúvó egységgel teljesen
száraz nyomatokat készíthet. A szárítóegység tetején
található vezérlőkkel beállíthatja a fűtőegység
hőmérsékletét és a ventilátor által szállított
levegőmennyiséget. A szárító kikapcsolási időzítője
révén felügyelet nélkül nyomtathat akár 12 órán
keresztül.

4 Rendeltetésszerű, a termék útmutatójának megfelelő használat esetén.

Rendelési adatok

HP Designjet 8000s nyomtató (Q6686A)
HP Designjet 8000sr nyomtató (Q6670A)
HP Designjet 8000s nyomtató, USB-kábel, bevonatos papír, tisztítókészlet,
Mint a Q6686A, valamint tartozék RIP: Onyx® SignEZ v7.0 for HP Designjet
festékpatronok (6), festékpatron-fedél, nyomtatófej-készlet (6),
program
festékgyűjtőtartály-tartó, festékgyűjtő tartály (2), kiürítő készlet, állvány
csavarokkal és szabad végű feszítővel, hordozótartó cső, hordozótartó (2),
hordozótartó tároló (2), csavarok és csavarhúzó az összeszereléshez, tápkábel,
CD (felhasználói útmutatóval, jogi tudnivalókkal és karbantartási útmutatóval),
nyomtatott felhasználói és karbantartási útmutató, 76,20 milliméteres
papírtekercs-peremek (2), távolságtartó közdarab papírtekercsperemhez (2)

Kiegészítők, kellékek és támogatás
Tartozékok
Q6668E

HP Designjet légtisztító rendszer, 220 V-os

Q6681A

HP Designjet 8000s felvevő orsó készlet

Q6667A

HP Designjet gyorsszárító

Q6710A

HP Designjet légtisztítórendszer (APS) szűrő

Q6669B

ONYX® PosterShop® 7.0 – HP Designjet

Q6682A

HP Designjet 8000s vágókés készlet

Kellékek
CB285A

HP 780 Black Ink Cartridge (fekete festékpatron), 500 ml

CB286A

HP 780 Cyan Ink Cartridge (ciánkék festékpatron), 500
ml

CB287A

HP 780 Magenta Ink Cartridge (bíborvörös
festékpatron), 500 ml

CB288A

HP 780 Yellow Ink Cartridge (sárga festékpatron), 500
ml

CB289A

HP 780 Light Cyan Ink Cartridge (világos ciánkék
festékpatron), 500 ml

CB290A

HP 780 Light Magenta Ink Cartridge (világos bíborvörös
festékpatron), 500 ml

CB291A

HP 780 Waste Ink Bottle (tartály maradék tinta
összegyűjtéséhez)

CB301A

HP 780 Wiper Cleaning Kit (lehúzó tisztítókészlet)

CB302A

HP 780 Cap Cleaning Kit (kupak tisztítókészlet)

CB303A

HP 780 Ink System Cleaning Kit (festékadagoló rendszer
tisztítókészlet)

CB308A

HP 780 Ink System Storage Kit (festékadagoló rendszer
tárolókészlet)

Terméktámogatás
UE157A/E HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia,
3 év
UE163A/E HP Care Pack, 13x5 4 h helyszíni garancia, 3 év
UE166PA/PE HP Care Pack, garanciaidő lejárata utáni következő
munkanapi helyszíni garancia, 1 év
UE168PA/PE HP Care Pack, garanciaidő lejárata utáni garancia,
13x5 4 h, 1 év
UE158E HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 4
év
UE159E HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 5
év
A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a
következő címen találhatja meg: http://www.hp.com

Műszaki adatok
Nyomtatási technológia
Nyomtatófej fúvókái
Nyomtatási minőség
Festékszám
Festéktípusok
Festékcsepp mérete
Fényállóság
Nyomtatási sebesség
Sor
Memória
Nyomtatási margók (mm)

Médiatípusok
Médiaméretek
Média maximális hossza
Maximális papírszélesség
Maximális nyomtatás-hossz
Nyomathordozó vastagsága
Tekercs
Nyomtatófej magassága
Médiakezelés
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság
Kompatibilis operációs rendszerek
Minimális rendszerkövetelmények

Javasolt rendszerkövetelmények

Áramellátás

Méretek (sz x mé x ma)
Tömeg
Működési környezet

Tanúsítványok

Garancia

Piezo-elektromos tintasugaras
6 szín, fejenként 256 fúvókával
Max. 720 x 720 dpi
Fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga, világos ciánkék, világos bíbor
HP alacsony oldószertartalmú pigment alapú tinták
12 pl
Laminálás nélkül 3 év. A HP meghatározott feltételekkel elvégzett belső tesztjei alapján, illetve a fő versenytársakhoz viszonyítva
Gazdaságos üzemmód: 15,3 m²/h. Produktív üzemmód: 10,2 m²/h. Normál: 8,17 m²/óra. Fényképminőség: 4,08 m²/h
Sorpontosság: ± 0,3% vagy ± 5 mm – amelyik nagyobb
Alapkiépítésben : 192 MB; maximum : 192 MB
Tekercs
felső:
5 mm
alsó:
5 mm
bal:
5 mm
jobb:
5 mm
Papír, öntapadó vinilfólia, vászonbevonatú transzparens, fólia, vászon
Alapkiépítésben: A0, A1, A2. Nem szabványos: Tekercselés max. 1626 mm-es szélességben
Tekercs: 50 m
1626 mm
15 m (RIP-től függ)
Max. 0,63 mm
Maximális súly: 24 kg
2,1–2,6 mm
Tekercsadagolás, külön rendelhető 4 állású felvevőtekercs, kézi vágó
Alapkiépítésben: Hi-Speed USB (kompatibilis az USB 2.0 specifikációval)
ONYX® SignEZ v7.0 for HP Designjet és ONYX® PosterShop® 7.0 for HP Designjet program: Windows® 2000 Server (a legújabb
szervizcsomaggal), 2000 Professional (a legújabb szervizcsomaggal), XP Professional Service Pack 2
Windows® 2000 Server (a legújabb szervizcsomaggal), 2000 Professional (a legújabb szervizcsomaggal), XP Professional Service Pack 2; Intel®
Pentium® III/AMD Athlon™, 1,5 GHz vagy gyorsabb; nyomtatónként 1 GB RAM; 40 GB merevlemez; 1280 x 768 felbontású, 16 bites színmélységű
kijelző; DVD-ROM-meghajtó
Windows® 2000 Server (a legújabb szervizcsomaggal), 2000 Professional (a legújabb szervizcsomaggal), XP Professional Service Pack 2; Intel®
Pentium® IV, 2,5 GHz vagy gyorsabb; nyomtatónként 1 GB RAM; 120 GB soros ATA merevlemez; 1280 x 768 felbontású, 16 bites színmélységű
kijelző; DVD-ROM-meghajtó
Követelmények: Nyomtató: Bemeneti feszültség: 100–120 V~ (± 10%), 50/60 Hz ± 1 Hz, 1,3 A; 230 V~ (± 10%), 50/60 Hz ± 1 Hz, 0,75 A;
fűtőegység: 100–120 V~ (± 10%), 50/60 Hz ± 1 Hz, 9,5 A; 230 V~ (± 10%), 50/60 Hz ± 1 Hz, 5,0 A. Fogyasztás: Nyomtató: max. 150 W;
nyomtató működő fűtőegységgel: max. 1350 W
Kicsomagolva: 2846 x 830 x 1255 mm. Csomagolva: 2960 x 980 x 930 mm
Kicsomagolva: 217 kg. Csomagolva: 321 kg
Működési hőmérséklet: 15–30ºC. Javasolt működési hőmérséklet: 15–30ºC. Működési páratartalom: 30–70% relatív páratartalom. Javasolt működési
páratartalom: 30–70% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: 5–35ºC. Tárolási páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Hangnyomás: LpAm
7 dB(A)
Megfelel az A osztályú előírásoknak, így például: EU (EMC irányelv), Egyesült Államok (FCC szabályok), Kanada (DoC), Ausztrália (ACA), Új-Zéland
(MoC), Japán (VCCI), Korea (MIC), Tajvan (BSMI). Rendelkező szabványok: IEC 60950 kompatibilis, így például EU LVD és EN60950, CSA minősítés
az USA és Kanada esetében, Mexikó NYCE, Argentína IRAM, Szingapúr PSB, Oroszország VNIIS
Egyéves garancia

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