HP Designjet 110plus nyomtatósorozat

Házon belüli színes nyomtatási lehetőségeit egy sor normál és nagyformátumú papírmérettel
bővítheti, mindezt alacsony vételáron. A sokoldalú, többformátumú HP Designjet 110plus
minden dokumentummal kapcsolatos igényt kielégítve professzionális eredményeket állít elő.

Remek választás építési vállalatok építészei, belsőépítészei és mérnökei számára, akik kisebb vagy otthoni
irodákban dolgoznak és maximum A1+ méretig igényelnek nagyformátumú nyomtatást.
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Sokoldalú színes nyomtatás, hordozóanyagok széles választékára, sokféle, akár A1+ méretben is.
A három kényelmesen kezelhető független papírút segítségével különféle dokumentumokat állíthat elő. A normál
tálcát normál és nem szabványos, legfeljebb A2+ mérethez, az előoldali kézi adagolású papírutat legfeljebb
625 mm széles mérethez, a hátsó kézi papírutat pedig maximum 0,4 mm vastag papírhoz használhatja. A
nyomtató legfeljebb 300g/m² súlyú papírt kezel, 609 mm széles standard tekercsadagolóval1 rendelkezik, és
egy sor papírtípust támogat, így például vonalas rajzokhoz és leképezésekhez a fényezett, a vastag fényezett, a
fényes és a CAD-papírt.
Ezzel a gazdaságosan tartható és használható többformátumú nyomtatóval a legtöbbet hozhatja ki a pénzéből.
A bonyolult nyomtatási feladatok vagy alkalmi nagyformátumú igények esetén a kiszervezési költségek
megtakaríthatók. Túlméretes üzleti dokumentumait és CAD-vonalas rajzait, vázlatait, illetve leképezéseit
egyszerűen és gazdaságosan nyomtathatja ki. Ez az olcsó nyomtató négy tintapatront és külön, egyedileg
cserélhető nyomtatófejeket használ, így időt és pénzt takarít meg. A felhasznált festék mennyiségét a
vázlatokhoz vagy végleges példányokhoz kiválasztott nyomtatási minőség üzemmóddal szabályozhatja. A
Gyors üzemmóddal festéket takaríthat meg, a Legjobb üzemmódban pedig maximális a tintafedettség.
Kiváló minőségű eredményeket érhet el és a HP nyomtatóktól elvárható professzionális teljesítményre számíthat.
A fekete pigmentált HP tintapatron2 precíz pontelhelyezést, valamint borotvaéles vonalakat és szövegeket nyújt.
Tartós eredményeket biztosít a CAD-rajzok és az építészeti tervek archiválásához is. Egységes, professzionális
eredményeket és kiváló képminőséget érhet el a különleges összetételű HP tintákkal, az 1200 dpi felbontással és
a HP színes rétegezési technológiájával, amely széles színskálát, folyamatos tónusokat és egyenletes
átmeneteket biztosít. Gyors üzemmódban percenként maximum 11 (A4 méretű) oldal és (A1 méretű) oldalanként
maximum 90 másodperc sebességgel nyomtathat.
1 A HP Designjet 110plus r nyomtatónál alapkiépítés, a HP Designjet 110plus nyomtatóhoz külön rendelhető
2 A HP 10 fekete pigmentált tintapatronnal és nyomtatófejjel (az ISO 11798 szerint).

Műszaki adatok

Rendelési adatok

HP termál tintasugaras
304
max. 1200 x 600 dpi
Ciánkék, bíborvörös, sárga, fekete
Pigmentalapú fekete, festékalapú színes
4 pl (ciánkék, bíborvörös és sárga), 18 pl (fekete)
Normál: akár 4 perc/oldal A3-as fényes papíron, akár 14,5 perc/oldal A1-es fényes papíron
Legjobb: akár 6 perc/oldal A3-as fényes papíron, akár 21,5 perc/oldal A1-es fényes papíron
Vonalpontosság: ± 0.2%. Minimális szélesség: 0,04 mm
Sor
PCL 3 GUI
Nyomtatónyelvek
Alapkiépítésben: 64 MB; Maximum: 64 MB
Memória
Tekercs felső: 5 mm; alsó: 5 mm; bal: 5 mm; jobb: 5 mm
Nyomtatási margók (mm)
Lap Tekercsben levő papír: fent és lent: 5 mm; Lap: fent: 5 mm, lent: 12
Rajzpapír és fényezett papír (bevonatos, nehéz bevonatos, sima), műszaki papír (pausz, áttetsző,
Médiatípusok
pergamen), film, fénykép (fényes, félfényes), próbanyomatok (fényes imprimatúra, félfényes
imprimatúra, matt, félfényes)
Alapkiépítésben: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, borítékok. 1-es tálca: 76 x 142 – 457 x 610 mm;
Médiaméretek
kézi adagolás: 110 x 205 – 625 x 1625 mm; hátsó út: 110 x 205 – 625 x 1625 mm;
tekercsadagolás: maxium 609 mm
Lap: 1 625 mm
Média maximális hossza
625 mm az előoldali kézi adagolású papírúton keresztül
Papír maximális szélessége
15,2 m (tekercsadagolóval, alkalmazástól függ)
Maximális nyomtatási hossz
PCL 3-GUI Windows illesztőprogram, illesztőprogramok Microsoft® Windows® operációs
Meghajtók készletezve
rendszerekhez (Vista, 2000, XP), AutoCAD 2000 támogatással és AutoCAD 13–14
illesztőprogramokkal, USB és ECP illesztőprogramok, Raster illesztőprogram Mac operációs
rendszerhez (v9.x, v10.1, v10.2,v10.3)
Kompatibilis operációs rendszerek Windows Vista®, Windows® Server 2003, XP Home, XP Professional; Mac OS X 10.3, Mac OS X
10.4, Mac OS X 10.5. Illesztőprogramok frissítésével kapcsolatos információk:
http://www.designjet.hp.com
Minimális rendszerkövetelmények Pentium III (733 MHz), 128 MB RAM, 400 MB szabad merevlemez-terület. iMac G3, G4, G5 két
processzor; iBook; PowerBook; eMac
Pentium 4 (1 GHz), 256 MB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület. G3 kétmagos processzor, 1 GB
Javasolt rendszerkövetelmények
RAM, 1 GB szabad merevlemez-terület
Követelmények: Bemeneti feszültség 100 - 240 V~ (± 10%) automatikus értékállítás, 50/60 Hz (±
Áramellátás
3Hz), maximum 2 amper. Tápegység: Beépített univerzális tápegység. Fogyasztás: Legfeljebb 48 watt
(aktív), legfeljebb 14 watt (készenléti üzemmód)
Kicsomagolva: 110plus: 1042 x 414 x 220 mm; 110plus r: 1042 x 535 x 220 mm. Csomagolva:
Méretek (sz x mé x ma)
1192 x 545 x 493 mm
Kicsomagolva: 110plus: 22 kg; 110plus r: 23 kg. Csomagolva: 110plus: 34 kg; 110plus r: 34,3 kg
Súly
Működési hőmérséklet: 5–40°C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–30°C. Működési páratartalom:
Működési környezet
20–80% relatív páratartalom. Javasolt működési páratartalom: 25–75% relatív páratartalom. Tárolási
hőmérséklet: -20–55°C. Tárolási páratartalom: 0–95% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296
szerint: hangteljesítmény: LwAd6,2 B(A) (működés közben, nyomtatásnál), 5,4 B(A) (készenléti
állapotban). Hangnyomás: LpAm50 dB(A) (működés közben, nyomtatásnál), 37 dB(A) (készenléti
állapotban)
Biztonságtechnikai ismérvek: ITE termék megfelelőség, EU LVD, Oroszország GOST, Lengyelország
Tanúsítványok
PCBC. EMC tanúsítványok: Megfelel a B osztályú ITE (helyi hálózathoz kapcsolva A osztályú)
termékekre vonatkozó követelményeknek és az EU (Elektromágneses összeférhetőségi) előírásoknak
Egy évig: következő munkanapi helyszíni támogatás
Garancia

C7796D HP Designjet 110plus nyomtató, hálózati
tápkábel, nyomtatófej (4), tintapatron (4), A2-size
adagolótálca, kimeneti papírtartó, dokumentáció
és illesztőprogram CD lemezen, USB kábel,
üzembe helyezési útmutató, felhasználói
kézikönyv
C7796H HP Designjet 110plus r nyomtató
szabványos tekercsadagolóval és automatikus
vágóval

Nyomtatási technológia
Nyomtatófej fúvókái
Nyomtatási felbontás
Festékszám
Festéktípusok
Festékcsepp mérete
Nyomtatási sebesség

Tartozékok
Q1246B HP Designjet 100/500/800 24" állvány
és gyűjtő
Q1264A HP Designjet 110/120/130
orsótartozék
J7934G HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
nyomtatószerver
C7797A HP Designjet kézi tekercsadagoló

Festékadagolók
C4810A HP 11 Black Printhead (fekete
nyomtatófej)
C4811A HP 11 Cyan Printhead (ciánkék
nyomtatófej)
C4812A HP 11 Magenta Printhead (bíborvörös
nyomtatófej)
C4813A HP 11 Yellow Printhead (sárga
nyomtatófej)
C4844AE HP 10 Black Ink Cartridge (fekete
tintapatron)
C4836AE HP 11 Cyan Ink Cartridge (ciánkék
tintapatron)
C4837AE HP 11 Magenta Ink Cartridge
(bíborvörös tintapatron)
C4838AE HP 11 Yellow Ink Cartridge (sárga
tintapatron)

Hordozó-kellékanyagok
C6029C HP fényezett vastag papír – 610 mm x
30,5 m
Q1396A HP univerzális tintasugaras rajzpapír 610 mm x 45,7 m
C3869A HP pauszpapír - 610 mm x 45,7 m
51642A HP matt fólia - 610 mm x 38,1 m
Q1968A HP matt próbanyomat papír - 610 mm x
30,5 m
Q1961A HP fényezett tintasugaras papír - 100
lap/A2+/458 mm x 610 mm
C6019B HP fényezett papír - 610 mm x 45,7 m
Q1426A HP univerzális fényes fotópapír - 610
mm x 30,5 m

Szerviz és támogatás
U3477E HP Care Pack, következő munkanapi
helyszíni hardveres támogatás Designjet
70/90/1xx termékekhez, 3 év
UP435E HP Care Pack, következő munkanapi
helyszíni hardveres támogatás Designjet
70/90/1xx termékekhez, 4 év
UP434E HP Care Pack, következő munkanapi
helyszíni hardveres támogatás Designjet
70/90/1xx termékekhez, 5 év
U4662PE HP Care Pack, következő munkanapi
helyszíni hardveres támogatás garanciaidőn túl
Designjet 70/90/1xx termékekhez, 1 év
UP430E HP Care Pack, munkanapon 13 órán át 4
órán belüli hardveres támogatás Designjet
70/90/1xx termékhez, 3 év
UP426PE HP Care Pack, munkanapon 13 órán át
4 órán belüli hardveres támogatás garanciaidőn
túl Designjet 70/90/1xx termékekhez, 1 év
UC744E HP Care Pack, hálózati
telepítőszolgáltatás Designjet x0-1xx
A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes
listáját a következő címen találhatja meg:
http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/uk
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