HP Designjet 8000s-skriverserien

Fra små skilt til store bannere, denne skriveren på 1626 mm er det perfekte
verktøyet for skiltmakere og leverandører av digitale utskriftstjenester. Med
lavsolvent blekk gir denne enheten en banebrytende pris/ytelse-kombinasjon for
langvarig og pålitelig bruk.

Denne HP Designjet er idell for skiltmakere og digitale utskriftsleverandører som trenger en komplett, brukervennlig og lavsolvent
løsning som gir høy ytelse til en attraktiv pris, for en rekke holdbare prosjekter både innendørs og utendørs.
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Skriv ut mer og betal mindre med denne høyhastighets HP Designjet-skriverserien.
Skriv ut skilt, bannere og mer til en banebrytende pris, med utskriftshastighet på 10 m² per time (ved 540 x 720 dpi). Opplev
høyhastighetsutskrift med seks kraftige Piezo-skrivehoder med 256 dyser per skrivehode. Produser slående skilt med den

medfølgende brukervennlige RIP'en 1: Onyx® SignEZ v7.0 for HP Designjet. Øk produktiviteten med lange utskriftsøkter uten tilsyn
ved hjelp av HP opprullingsspole 2. Minimer kostnader og få holdbare utskrifter på en rekke økonomiske, ubestrøkne medier.
Gjør inntrykk med livfulle farger og utmerket holdbarhet for et bredt utvalg av skiltapplikasjoner.
Lag skilt og bannere som stråler av klare farger, i 720 x 720 dpi. HP lavsolvent blekk og skriverhodeteknologi gir en høyere
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fargekonsentrasjon og overlegent fargespekter. Lag holdbare utskrifter som motstår falming i 3 år uten laminering 3, og som er
ripe-, smitte- og sprekkbestandige. Få førsteklasses bildekvalitet og høy dekkevne på HP-medier: HP Premium Scrim-banner, HP
Premium selvklebende vinyl og HP Premium bakbelyst film, designet sammen med HP lavsolvent blekk.
Få suksess med denne omfattende, brukervennlige og sikre storformatløsningen fra HP.
Øk ytelsen med HP, den eneste leverandøren du trenger for å kjøpe storformatskrivere og all rekvisita du trenger. Utvid driften med
denne komplette og skalerbare utskriftsløsningen: legg til ekstra tilbehør 2, inkludert HP opprullingsspole, HP høyhastighetstørker
og HP luftrensesystem, som er laget for HP Designjet-skrivere for å gi et rent og sikkert utskriftsmiljø. Opplev forenklet
skrivervedlikehold og enklere mediehåndtering. HPs retningslinjer hjelper til med å gjøre utskrift med HPs lavsolvente blekk sikkert,
produktivt og enkelt.
1 RIP i esken: Onyx® SignEZ v7.0 følger bare med 8000sr-modellen; tredjeparts RIP påkrevd for 8000s (ikke inkludert, kjøpes separat)
2Ikke inkludert, selges separat

Tørker er nødvendig ved utskrift i høye hastigheter, ved bruk av HP opprullingsspole, og når utskriftene skal manipuleres umiddelbart; krever 230 V krets

3 Bildebestandighet og holdbarhet under typisk vertikal eksponering, varierer etter som miljøforholdene endres.

HP Designjet 8000s-skriverserien
Kort om serien

HP Designjet 8000s-skriver (Q6686A)
● grunnmodell uten RIP eller driver
● mediebredde opp til 1626 mm
● utskriftshastighet på 10.2 m2 per time (ved 540 x 720 dpi)
● 720 x 720 dpi utskriftsoppløsning
● seks 500 ml HP lavsolvent blekk med høy konsentrasjon av fargepigmenter
for et bredere fargespekter og levende farger
● HP Designjet luftrensesystem (tillegg) for et sikrere utskriftsmiljø
● HP Designjet 8000s opprullingsspole (tillegg) for uovervåkede lange
utskriftsøkter
● justerbar skrivehodehøyde
● tre integrerte varmeelementer sørger for at blekket fester seg riktig ved høye
utskriftshastigheter.

HP Designjet 8000sr-skriver (Q6670A)
● Samme som Q6686A HP Designjet 8000s
● pluss RIP Onyx® SignEZ v7.0 for HP Designjet i esken. Denne RIP inkluderer
alle grunnverktøyene for skiltmakere eller leverandører av digitale
utskriftstjenester: brukervennlig grensesnitt
● WYSIWYG-utskrift og PANTONE® spotfargeavstemming
● rask og enkel størrelsesendring
● beskjæring
● tiling og nesting
● produksjonspålitelig Postscript/PDF RIP-motor
● Onyx-fargebehandling for overlegne resultater.

Anbefalt tilbehør

Q6668E
HP Designjet
luftrensingssystem - 220 V

Q6681A
HP Designjet 8000s
opprullingsspolesett

Q6667A
HP Designjet hurtigtørker

Q6710A
HP Designjet APS-filter

Q6669B
ONYX® PosterShop® 7.0
for HP Designjet

Q6682A
HP Designjet 8000s
kutterbladsett

Beskrivelse av de 3 beste tilbehørene

HP Designjet luftrensingssystem - 220 V (Q6668E)
Regn med HP når det gjelder et rent, trygt 4
utskriftsmiljø. Monter luftrensingssystemet, som er
spesialutviklet for HP lavoppløselig blekk, på HP
Designjet-skriveren for å få svært effektiv luftfiltrering.
Systemet inkluderer rørene som kobles til skriveren.
Et meget effektivt kullfilter fjerner farlige stoffer som
frigis fra blekk med løsemidler. Frontpanelets
skjermenhet gir tilgang til data for
luftrensingssystemet. Filteret kan enkelt byttes ut via
systemets frontdeksel.

HP Designjet 8000s opprullingsspolesett (Q6681A)
Skriv ut store opplag på langt utskriftsmateriell. Få
kontinuerlige, ubetjente utskrifter med
opprullingsspole som ruller sammen utskriftsmateriell
igjen med tanke på store opplag, nattkjøring og
langt utskriftsmateriell. Forbedre produktiviteten på
arbeidsplassen. Dette tilbehøret snur og ruller
sammen utskriftsmateriell på en spole. Skriv ut store
opplag på langt utskriftsmateriell, og få full kontroll
på utskriftene. Solid spole som støtter fire stillinger:
slakk/forside inn, slakk/forside ut, stram/forside inn
og stram/forside ut.

HP Designjet hurtigtørker (Q6667A)
Forbedre produktiviteten. Tørk utskriftene så raskt
den automatiske opprullingsspolen kan rulle dem
sammen. Med høyhastighetstørker og
opprullingsspole kan du fullføre jobber med opptil
15,3 m2 i timen. Den integrerte tørkeren og
opprullingsspolen muliggjør ubetjent utskrift. Helt
tørre utskrifter med regulerbar varme- og vifteenhet.
Bruk de regulerbare kontrollene på toppen av
tørkeren til å angi varmetemperatur og stille inn
viften. Tørkerens av-tidtaker muliggjør ubetjent
tørking i opptil 12 timer.

4 Ved riktig bruk i henhold til retningslinjene for produktet.

Bestillingsinformasjon

HP Designjet 8000s-skriver (Q6686A)
HP Designjet 8000s-skriver, USB-kabel, bestrøket papir, rengjøringssett,
blekkpatroner (6), deksel til blekkboks, skrivehodesett (6), flaskeholder til
overskuddsblekk (2), festesett for eksos, stativ med skruer og skrunøkkel med
åpen ende, rør for mediestøtte, holder for mediestøtte (2), mediestøtte (2),
skruer og skrutrekker for montering, strømledning, CD (med brukerhåndbok,
juridisk informasjon og vedlikeholdhåndbok), trykt brukerhåndbok og
vedlikeholdshåndbok, 76,20 millimeter papirrullflenser (2), avstandsskiver for
papirrullflens (2)

HP Designjet 8000sr-skriver (Q6670A)
Samme som Q6686A med RIP i esken: Onyx® SignEZ v7.0 for HP Designjet

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte
Tilbehør

Service og support

Q6668E

HP Designjet luftrensingssystem - 220 V

Q6681A

HP Designjet 8000s opprullingsspolesett

Q6667A

HP Designjet hurtigtørker

Q6710A

HP Designjet APS-filter

Q6669B

ONYX® PosterShop® 7.0 for HP Designjet

Q6682A

HP Designjet 8000s kutterbladsett

Rekvisita
CB285A

HP 780 blekkpatron, svart, 500 ml

CB286A

HP 780 blekkpatron, cyan, 500 ml

CB287A

HP 780 blekkpatron, magenta, 500 ml

CB288A

HP 780 blekkpatron, gul, 500 ml

CB289A

HP 780 blekkpatron, lys cyan, 500 ml

CB290A

HP 780 blekkpatron, lys magenta, 500 ml

CB291A

HP 780 flaske for avfallsblekk

CB301A

HP 780 rengjøringssett for arm

CB302A

HP 780 rengjøringssett for hette

CB303A

HP 780 rengjøringssett for blekksystem

CB308A

HP 780 oppbevaringssett for blekksystem

UE157A/E HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, 3 år
UE163A/E HP Care Pack, 13x5 på stedet innen 4 timer, 3 år
UE166PA/PE HP Care Pack, etter garantiperioden, på stedet neste
arbeidsdag, 1 år
UE168PA/PE HP Care Pack, etter garantiperioden, 13x5 4 timer, 1
år
UE158E HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, 4 år
UE159E HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, 5 år
Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på
http://www.hp.com

Tekniske spesifikasjoner
Utskriftsteknologi
Skrivehodedyser
Utskriftskvalitet
Antall blekkfarger
Blekktyper
Blekkdråpestørrelse
Lysekthet
Utskriftshastighet
Linje
Minne
Utskriftsmarger (mm)

Medietyper
Mediestørrelser
Maksimal medielengde
Maksimal papirbredde
Maksimal utskriftslengde
Medietykkelse
Rull
Skrivehodehøyde
Mediehåndtering
Grensesnitt og tilkobling
Operativsystemkompatibilitet
Minstekrav til systemet
Anbefalte systemkrav
Strøm

Mål (b x d x h)
Vekt
Driftsmiljø
Sertifiseringer

Garanti

Piezo Inkjet
256 dyser per hode x 6 farger
Opptil 720 x 720 dpi
Svart, cyan, magenta, gul, lys cyan, lys magenta
HP lavsolvent pigmentert blekk
12 pl
3 år uten laminering. Basert på HPs interne testing under bestemte testbetingelser, i forhold til viktige konkurrenter
Økonomikvalitet: 15,3 m²/time. Produktivitetskvalitet: 10,2 m²/time. Normal: 8,17 m²/t. Fotokvalitet: 4,08 m²/time
Linjenøyaktighet: +/- 0,3 % eller +/- 5 mm, det som er størst
Standard : 192 MB; maksimum : 192 MB
Rull
topp:
5 mm
bunn:
5 mm
venstre:
5 mm
høyre:
5 mm
Papir, selvklebende vinyl, Scrim-banner, filmer, strukturer
Standard: A0, A1, A2. Egendefinert: Ruller opptil 1626 mm bredt
Rull: 50 m
1626 mm
15 m (avhenger av RIP)
Opptil 0,63 mm
Maksimal vekt: 24 kg
2,1 til 2,6 mm
Rullmating, valgfri opprullingsspole med 4 posisjoner, manuell kutter
Standard: Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene)
For ONYX® SignEZ v7.0 for HP Designjet og ONYX® PosterShop® 7.0 for HP Designjet: Windows® 2000 Server (med nyeste Service Pack), 2000
Professional (med nyeste Service Pack), XP Professional Service Pack 2
Windows® 2000 Server (med nyeste Service Pack), 2000 Professional (med nyeste Service Pack), XP Professional Service Pack 2; Intel® Pentium®
III/AMD Athlon™, 1,5 GHz eller høyere; 1 GB minne per skriver; 40 GB harddisk; 1280 x 768, 16-bits fargeskjerm; DVD-stasjon
Windows® 2000 Server (med nyeste Service Pack), 2000 Professional (med nyeste Service Pack), XP Professional Service Pack 2; Intel® Pentium® IV,
2,5 GHz eller høyere; 1 GB minne per skriver; 120 GB Serial ATA-harddisk; 1280 x 768, 16-bits fargeskjerm; DVD-stasjon
Krav: Skriver: Inngangsspenning: 100 til 120 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz +/-1 Hz, 1,3 amp; 230 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz, +/- 1Hz, 0,75 amp;
varmeelement: 100 til 120 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz +/- 1 Hz, 9,5 amp; 230 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz +/- 1 Hz, 5,0 amp. Forbruk: Skriver:
Maks. 150 watt; skriver med aktivt varmeelement: Maks. 1350 watt
Uten emballasje: 2846 x 830 x 1255 mm. Med emballasje: 2960 x 980 x 930 mm
Uten emballasje: 217 kg. Med emballasje: 321 kg
Temperatur ved drift: 15 til 30 °C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 30 °C. Fuktighet ved drift: 30 til 70 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 30 til 70
% RF. Lagringstemperatur: 5 til 35 °C. Fuktighet ved lagring: 10 til 80 % RF. Lydtrykk: LpAm 7 dB(A)
Oppfyller kravene i klasse A, inkludert EU (EMC-direktivet), USA (FCC-reglene), Canada (DoC), Australia (ACA), New Zealand (MoC), Japan (VCCI),
Korea (MIC), Taiwan (BSMI). Overholdelse av forskrifter: Oppfyller IEC 60950, inkludert EU LVD- og EN60950, CSA-sertifisert for USA og Canada,
Mexico NYCE, Argentina, IRAM, Singapore PSB, Russland VNIIS
Ett års garanti

http://www.hp.no http://www.hp.com/go/designjet
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