HP Designjet 8000s serien

Den här 1626 mm-skrivaren, som klarar allt från små skyltar till stora
banderoller, är det perfekta verktyget för vilken leverantör av skyltar eller digitala
utskrifter som helst. Med bläck med låg lösningsmedelshalt erbjuder denna enhet
en revolutionerande kombination av pris och prestanda för ett långvarigt,
hållbart resultat.
HP Designjet är idealisk för leverantörer av skyltar och digitala utskrifter som behöver en komplett, lättanvänd lösning med låg
lösningsmedelshalt som ger höga prestanda till ett attraktivt pris för ett stort antal olika hållbara tillämpningar, både inom- och
utomhus.

HP Designjet 8000s

Skriv ut mer och betala mindre med den här HP Designjet-serien med hög hastighet.
Skriv ut skyltar, banderoller och annat till ett fantastiskt pris med snabba utskrifter på 10 m² i timmen (vid 540 x 720 dpi). Upplev
höghastighetsutskrift med sex Piezo-skrivhuvuden med hög kapacitet och 256 munstycken per skrivhuvud Producera
häpnadsväckande skyltar med en lättanvänd, medföljande RIP1: Onyx® SignEZ v7.0 för HP Designjet. Förbättra produktiviteten
med långa, obevakade utskrifter tack vare HP uppsamlingsrulle2. Minimera kostnaderna och få hållbara utskrifter på ett stort
utbud av ekonomiska, obestrukna medier.

HP Designjet 8000sr

Klara färger och utmärkt hållbarhet för ett stort antal olika skylttillämpningar som gör intryck.
Skapa skyltar och banderoller med strålande färger och en upplösning på 720 x 720 dpi. HP:s bläck med låg lösningsmedelshalt
och skrivhuvudsteknik möjliggör en högre färgämneskoncentration för ett överlägset färgomfång. Producera hållbara utskrifter som
är färgbeständiga i 3 år utan laminering 3 och är motståndskraftiga mot repor, kladd och sprickor. Få förstklassig bildkvalitet och
hög opacitet på HP-medier: HP premium banderollduk, HP premium självhäftande vinylfilm och HP premium bakgrundsbelyst film,
som utvecklats tillsammans med HP:s bläck med låg lösningsmedelshalt.

Få ett lyckat resultat med den här omfattande, lättanvända och säkra storformatsutskriftslösningen från HP.
Höj prestandan med HP, den enda leverantör du behöver när det gäller storformatsskrivare och tillbehör. Med den här kompletta,
skalbara utskriftslösningen kan verksamheten växa: lägg till extra tillbehör2 inklusive HP uppsamlingsrulle, HP höghastighetstork
och HP luftreningssystem som tagits fram för HP Designjet för en ren och säker utskriftsmiljö. Upplev ett förenklat skrivarunderhåll
och enklare mediehantering. HP:s riktlinjer hjälper dig att få säker, produktiv och enkel utskrift med HP:s bläck med låg
lösningsmedelshalt.
1 RIP i förpackningen: Onyx® SignEZ v7.0 med 8000sr-modellen enbart; RIP från tredjepartstillverkare krävs för 8000s (ingår ej, köps separat)
2Ingår inte, säljs separat

En torkenhet krävs vid utskrift med hög hastighet, när HP uppsamlingsrulle används och när utskrifter behöver hanteras omedelbart; den kräver ett 230 V-nät

3 Bildbeständighet och varaktighet under typiska vertikala exponeringsförhållanden, varierar med miljöförhållandena.

HP Designjet 8000s serien
Serien – en översikt

HP Designjet 8000s (Q6686A)
● Basmodell utan RIP eller drivrutin
● mediebredd på upp till 1626 mm
● utskriftshastighet på upp till 10.2 m2 per timme (vid 540 x 720 dpi)
● en utskriftsupplösning på 720 x 720 dpi
● sex 500 ml HP-bläckfärger med låg lösningsmedelshalt och höga
färgämneskoncentrationer för ett vidare färgomfång och klara färger
● HP Designjet luftreningssystem som tillval för en säkrare utskriftsmiljö
● HP Designjet 8000s uppsamlingsrulle som tillval för obevakade långa
utskrifter
● skrivhuvud med justerbar höjd
● tre integrerade värmeenheter som gör att bläcket fäster som det ska vid höga
utskriftshastigheter.

HP Designjet 8000sr (Q6670A)
● Samma som Q6686A HP Designjet 8000s plus RIP Onyx® SignEZ v7.0 för
HP Designjet i förpackningen. Denna RIP omfattar alla verktyg en leverantör
av skyltar eller digitala utskrifter behöver: lättanvänt gränssnitt
● WYSIWYG-utskrift och PANTONE®-punktfärgsmatchning
● snabb och enkel storleksändring
● beskärning
● tiling och kapsling
● Postscript/PDF RIP-motor för pålitlig produktion
● Onyx-färghantering för suveräna utskriftsresultat.

Rekommenderade tillbehör

Q6668E
HP Designjet
luftreningssystem - 220 V

Q6681A
HP Designjet 8000s sats
för uppsamlingsrulle

Q6667A
HP Designjet snabb
torkenhet

Q6710A
HP Designjet APS-filter

Q6669B
ONYX® PosterShop® 7.0
för HP Designjet

Q6682A
HP Designjet 8000s
skärbladssats

Beskrivning av de tre populäraste tillbehören

HP Designjet luftreningssystem - 220 V (Q6668E)
Räkna med HP för en ren och säker 4 utskriftsmiljö.
Komplettera din HP Designjet-skrivare med det här
luftreningssystemet - särskilt utvecklat för HP:s bläck
med låg lösningsmedelshalt - för mycket effektiv
luftfiltrering. Luftreningssystemet inkluderar de
slangar som ansluts till skrivaren. Ett mycket effektivt
kolfilter avlägsnar skadliga substanser som frigörs
från bläckets lösningsmedel. Information från
luftreningssystemet kan visas på en skärm på
frontpanelen. Byt enkelt ut filtret via den främre
luckan på systemet.

HP Designjet 8000s sats för uppsamlingsrulle
(Q6681A)
Skriv ut långa utskrifter på långa utskriftsmaterial.
Gör kontinuerliga obevakade utskrifter med hjälp av
uppsamlingsrullen som rullar upp det utskrivna
mediet. Detta möjliggör långa utskrifter, utskrift över
natten och utskrift på långa utskriftsmaterial.
Förbättra effektiviteten på arbetsplatsen. Detta
tillbehör vänder och rullar upp det utskrivna mediet
på en rulle. Skriv ut långa utskrifter på långa
utskriftsmaterial och hantera de färdiga utskrifterna
på ett enkelt sätt. Stabil rulle som stöder fyra lägen:
löst/framsida inåt, löst/framsida utåt, hårt/framsida
inåt och hårt/framsida utåt.

HP Designjet snabb torkenhet (Q6667A)
Förbättra produktiviteten. Torka utskrifterna lika
snabbt som den automatiska uppsamlingsrullen kan
rulla upp dem. Med snabbtorken och
uppsamlingsrullen kan du slutföra utskrifter med en
hastighet på upp till 15,3 m2 i timmen. Den
inbyggda torken och uppsamlingsrullen möjliggör
obevakade utskrifter. Helt torra utskrifter med hjälp
av värmare och blåsare som kan justeras av
användaren. Använd de justerbara reglagen
ovanpå torkenheten för att ställa in värmarens
temperatur och fläktens luftflöde. Torkens
avstängningstimer möjliggör obevakad torkning i
upp till 12 timmar.

4 Vid korrekt användning enligt riktlinjerna för produkten.

Beställningsinformation

HP Designjet 8000s (Q6686A)
HP Designjet 8000s skrivare, USB-kabel, bestruket papper, rengöringssats,
bläckpatroner (6), lock till bläckpatronslåda, skrivhuvuden (6), hållare för
uppsamlingsbehållare för spillbläck, uppsamlingsbehållare för spillbläck (2),
monteringssats för utsug, ställ inklusive skruvar och inställningsnyckel med
öppen ände, ränna för mediestöd, hållare för mediestöd (2), stag för
mediestöd (2), skruvar och skruvmejsel för montering, strömsladd, CD
(innehållande användarhandbok, juridisk information och underhållsguide),
tryckta exemplar av användarhandbok och underhållsguide, 76,20 mm flänsar
för pappersrulle (2), distanser för pappersrulleflänsar (2)

HP Designjet 8000sr (Q6670A)
Samma som Q6686A med RIP i förpackningen: Onyx® SignEZ v7.0 för HP
Designjet

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support
Tillbehör

Service och support

Q6668E

HP Designjet luftreningssystem - 220 V

Q6681A

HP Designjet 8000s sats för uppsamlingsrulle

Q6667A

HP Designjet snabb torkenhet

Q6710A

HP Designjet APS-filter

Q6669B

ONYX® PosterShop® 7.0 för HP Designjet

Q6682A

HP Designjet 8000s skärbladssats

Förbrukningsartiklar
CB285A

HP 780 500 ml svart bläckpatron

CB286A

HP 780 500 ml cyan bläckpatron

CB287A

HP 780 500 ml magenta bläckpatron

CB288A

HP 780 500 ml gul bläckpatron

CB289A

HP 780 500 ml ljus cyan bläckpatron

CB290A

HP 780 500 ml ljus magenta bläckpatron

CB291A

HP 780 flaska för bläckavfall

CB301A

HP 780 torkarrengöringssats

CB302A

HP 780 rengöringssats för skydd

CB303A

HP 780 ink system rengöringssats

CB308A

HP 780 ink system förvaringssats

UE157A/E HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 3 år
UE163A/E HP Care Pack, på plats inom 4 timmar (13x5), 3 år
UE166PA/PE HP Care Pack, eftergaranti, på plats nästa arbetsdag,
1 år
UE168PA/PE HP Care Pack, eftergaranti, på plats inom 4 timmar
(13x5), 1 år
UE158E HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 4 år
UE159E HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 5 år
En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster
finns på http://www.hp.com

Tekniska specifikationer
Utskriftsteknik
Skrivarhuvudets munstycken
Utskriftskvalitet
Antal bläcksorter
Bläcktyper
Bläckdropparnas storlek
Ljusbeständighet
Utskriftshastighet
Linje
Minne
Utskriftsmarginaler (mm)

Medietyper
Mediestorlekar
Maximal medielängd
Max. mediabredd
Maximal utskriftslängd
Materialets tjocklek
Rulle
Skrivhuvudets höjd
Mediekapacitet
Gränssnitt och anslutningar
Passar följande operativsystem
Lägsta systemkrav
Rekommenderade systemkrav
Strömförsörjning

Yttermått (b x d x h)
Vikt
Driftsmiljö

Certifikat

Garanti

Piezo-bläckstråle
256 munstycken per huvud x 6 färger
Upp till 720 x 720 dpi
Svart, cyan, magenta, gul, ljus cyan, ljus magenta
HP pigmenterat bläck med låg lösningsmedelshalt
12 pl
Tre år utan laminering. Baserat på interna tester från HP under särskilda testförhållanden i jämförelse med huvudkonkurrenter
Ekonomikvalitet: 15,3 m²/h. Produktionskvalitet: 10,2 m²/h. Normal: 8,17 m2/h. Fotokvalitet: 4,08 m²/h
Linjenoggrannhet: +/- 0,3 % eller +/- 5 mm beroende på vad som är störst
Standard : 192 MB; maximal : 192 MB
Rulle
högst upp:
5 mm
längst ned:
5 mm
vänster:
5 mm
höger:
5 mm
Papper, självhäftande vinyl, banderollduk, film, tyg
Standard: A0, A1, A2. Anpassade: Rullar på upp till 1626 mm bredd
Rulle: 50 m
1626 mm
15 m (RIP-beroende)
Upp till 0,63 mm
Maximal vikt: 24 kg
2,1 till 2,6 mm
Rullmatning, uppsamlingsrulle med 4 positioner som tillval, manuell skärenhet
Standard: Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0)
För ONYX® SignEZ v7.0 för HP Designjet och ONYX® PosterShop® 7.0 för HP Designjet: Windows® 2000 Server (med senaste Service Pack), 2000
Professional (med senaste Service Pack), XP Professional Service Pack 2
Windows® 2000 Server (med senaste Service Pack), 2000 Professional (med senaste Service Pack), XP Professional Service Pack 2; Intel® Pentium®
III/AMD Athlon™, 1,5 GHz eller mer; 1 GB RAM per skrivare; 40 GB hårddisk; 1280 x 768, 16-bitars färg; DVD-ROM-enhet
Windows® 2000 Server (med senaste Service Pack), 2000 Professional (med senaste Service Pack), XP Professional Service Pack 2; Intel® Pentium®
IV, 2,5 GHz eller mer; 1 GB RAM per skrivare; 120 GB seriell ATA-hårddisk; 1280 x 768, 16-bitars färg; DVD-ROM-enhet
Krav: Skrivare: Ingående spänning: 100 till 120 VAC (+/-10 %), 50/60 Hz +/-1 Hz, 1,3 A; 230 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz +/- 1 Hz, 0,75 A;
värmeenhet: 100 till 120 VAC (+/-10 %), 50/60 Hz +/-1 Hz, 9,5 A; 230 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 1 Hz), 5,0 A. Energiförbrukning: Skrivare:
150 W maximalt; skrivare med aktiv värmeenhet: 1350 W max
Utan emballage: 2846 x 830 x 1255 mm. Med emballage: 2960 x 980 x 930 mm
Utan emballage: 217 kg. Med emballage: 321 kg
Drifttemperatur: 15 till 30 ºC. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 30 ºC. Luftfuktighet vid drift: 30 till 70% relativ luftfuktighet. Rekommenderad
luftfuktighet vid drift: 30 till 70% relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 5 till 35 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 80% relativ luftfuktighet.
Ljudtryck: LpAm 7 dB(A)
Uppfyller kraven för klass A-produkter, inklusive EU (EMC-direktivet), USA (FCC), Kanada (DoC), Australien (ACA), Nya Zeeland (MoC), Japan (VCCI),
Korea (MIC), Taiwan (BSMI). Reglerande normer: IEC 60950-anpassad, inklusive EU LVD och EN60950, CSA-certifierad för USA och Kanada, Mexiko
NYCE, Argentina, IRAM, Singapore PSB, Ryssland VNIIS
Ett års garanti

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