HP Designjet 110plus-skriverserien

Utvid den bedriftsinterne fargeutskriftskapasiteten i et utvalg av standard og storformat
papirstørrelser, alt til lav innkjøpspris. Den allsidige, flerformats HP Designjet 110plus
produserer profesjonelle resultater for alle dine dokumentbehov.

En rimelig, høykvalitets fargeskriver for CAD-brukere som arkitekter, interiørdesignere, ingeniører samt
designere i konstruksjonsvirksomheter, som arbeider på små kontorer eller hjemmekontor og trenger stor- og
bredformat utskrift i formater opptil A1+.
HP Designjet
110plus-skriver

HP Designjet 110plus
r-skriver

Nyt allsidigheten ved fargeutskrift på et bredt utvalg av medietyper og formater opp til A1+.
Praktisk papirhåndtering gjennom tre uavhengige papirbaner lar deg skape et bredt utvalg dokumenter. Bruk
standardskuffen til vanlige og egendefinerte papirformater opptil A2+, den manuelle papirbanen foran til
formater i opptil 625 mm bredde og den bakre manuelle papirbanen til papir med en tykkelse på opptil 0,4
mm. Skriveren håndterer papirvekter på opptil 300g/m², har 609 mm bred standard rullmating1 og støtter et
bredt utvalg av papirtyper som bestrøket, tykt bestrøket, glanset og CAD-medier for strektegninger og
gjengivelser.
Få maksimalt ut av budsjettmidlene med denne flerformatskriveren som er kostnadseffektiv i eie og bruk.
Bli kvitt outsourcing-kostnader i forbindelse med komplekse utskriftsjobber eller tilfeldige storformatbehov. Skriv ut
overdimensjonerte forretningsdokumenter, CAD-strektegninger, skjematiske fremstillinger og gjengivelser enkelt
og kostnadseffektivt. Denne rimelige skriveren bruker fire blekkpatroner og separate skrivehoder som kan skiftes
individuelt for å spare tid og penger. Kontroller blekkmengden som brukes ved å velge den ideelle
utskriftskvaliteten fra kladd til endelig utskrift. Bruk Rask modus for å spare blekk, og Best utskriftsmodus best
blekkdekning.
Få de flotte resultatene og den profesjonelle ytelsen du forventer fra en HP-skriver.
HP-blekkpatronen med pigmentbasert svart blekk2 sikrer presis blekkplassering for tydelige, skarpe linjer og
tekst. Den sørger også for varige utskrifter for arkivering av CAD-tegninger og arkitekturplaner. Oppnå
ensartede, profesjonelle resultater med høy bildekvalitet fra spesialformulerte blekktyper, 1200 dpi og HP Color
Layering Technology, som sammen gir et bredere fargespekter, kontinuerlige toner og jevne overganger. Skriv ut
med opptil 11 spm (A4) og opptil 90 sekunder per side (A1) i rask modus.
1 Standard på HP Designjet 110plus r, tilleggsutstyr på HP Designjet 110plus

2 Med HP 10 svart pigmentblekkpatron og skrivehode (i henhold til ISO 11798).
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HP termisk blekkskriver
304
Opptil 1200 x 600 dpi
Cyan, magenta, gul, svart
Pigmentbasert svart, fargestoffbasert farge
4 pl (cyan, magenta, gul), 18 pl (svart)
Normal: opptil 4 min/side på glansede medier i A3-format, opptil 14,5 min/side på glansede medier
i A1-format Best: opptil 6 min/side på glansede medier i A3-format, opptil 21,5 min/side på glansede
medier i A1-format
Linjenøyaktighet: ± 0.2%. Minimumsbredde: 0,04 mm
PCL 3 GUI
Standard: 64 MB; Maksimum: 64 MB
Rull topp: 5 mm; bunn: 5 mm; venstre: 5 mm; høyre: 5 mm
Ark Rull: topp og bunn: 5 mm; Ark: topp: 5 mm, bunn: 12
Brevpapir og bestrøket papir (bestrøket, tykt bestrøket, vanlig), teknisk (naturlig kalkér,
gjennomskinnelig, velin), film, foto (høyglanset, halvglanset), prøvetrykk (høyglanset kontrakt,
halvglanset kontrakt, matt, halvglanset)
Standard: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, konvolutter. Skuff 1: 76 x 142 til 457 x 610 mm;
manuell arkmating: 110 x 205 til 625 x 1625 mm; bakre bane: 110 x 205 til 625 x 1625 mm;
rullmating: opptil 609 mm
Ark: 1 625 mm
625 mm gjennom fremre manuelle papirbane
15,2 m (med rullmating, programvareavhengig)
PCL 3-GUI Windows-driver, Microsoft® Windows®-drivere (Vista, 2000, XP) inkludert støtte for
AutoCAD 2000 og AutoCAD 13- og 14-drivere, USB og ECP-drivere, rasterdriver for Mac OS (v9.x,
v10.1, v10.2, v10.3)
Windows Vista®, Windows® Server 2003, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.3, Mac OS X v
10.4, Mac OS X v 10.5. Den nyeste informasjonen om driveroppgraderinger finner du på
http://www.designjet.hp.com
Pentium III (733 MHz), 128 MB minne, 400 MB ledig harddiskplass. iMac G3, G4, G5 tokjerners
prosessor; iBook; PowerBook; eMac
Pentium 4 (1 GHz), 256 MB minne, 2 GB ledig harddiskplass. G3 dobbeltprosessor, 1 GB minne, 1
GB ledig harddiskplass
Krav: Inngangsspenning 100 til 240 V~ (± 10 %), autoveksling, 50/60 Hz (± 3 Hz), maks. 2 A.
Rekvisita: Innebygd universell strømforsyning. Forbruk: 48 watt maksimum (aktiv), 14 watt maksimum
(ventemodus)
Uten emballasje: 110plus: 1042 x 414 x 220 mm; 110plus r: 1042 x 535 x 220 mm. Med
emballasje: 110plus: 1192 x 545 x 493 mm; 110plus r: 1192 x 545 x 493 mm
Uten emballasje: 110plus: 22 kg; 110plus r: 23 kg. Med emballasje: 110plus: 34 kg; 110plus r: 34,3
kg
Temperatur ved drift: 5 til 40° C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 30° C. Fuktighet ved drift: 20 til
80 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 25 til 75 % RF. Lagringstemperatur: -20 til 55° C. Fuktighet ved
lagring: 0 til 95% RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstyrke: LwAd6,2 B(A) (aktiv, utskrift), 5,4 B(A)
(ventemodus). Lydtrykk: LpAm50 dB(A) (aktiv/utskrift), 37 dB(A) (ventemodus)
Sikkerhet: ITE-produktsamsvar, EU LVD, Russland GOST, Polen PCBC. EMC-sertifiseringer: Oppfyller
kravene til ITE-produkter i klasse B (klasse A ved tilkobling til nettverkskabler), EU (EMC-direktiv)
Ett år: støtte på stedet neste virkedag

Bestillingsinformasjon
C7796D HP Designjet 110plus-skriver,
strømledning, skrivehoder (4), blekkpatroner
(4), papirskuff i A2-size, utskuff, dokumentasjonsog driver-CD, USB-kabel, installasjonsplakat,
hurtigreferanse
C7796H HP Designjet 110plus r-skriver med
standard rullmater og automatisk kutter

Tilbehør
Q1246B HP Designjet 100/500/800 24 tommers
stativ og brett
Q1264A HP Designjet 110/120/130
spindeltilbehør
J7934G HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
utskriftsserver
C7797A HP Designjet manuell rullmater

Blekkrekvisita
C4810A HP 11 skrivehode, svart
C4811A HP 11 skrivehode, cyan
C4812A HP 11 skrivehode, magenta
C4813A HP 11 skrivehode, gul
C4844AE HP 10 blekkpatron, svart
C4836AE HP 11 blekkpatron, cyan
C4837AE HP 11 blekkpatron, magenta
C4838AE HP 11 blekkpatron, gul

Utskriftsmedier
C6029C HP tykt bestrøket papir, 610 mm x 30,5
m (24 tm x 100 ft)
Q1396A HP universelt Inkjet bond-papir –
610 mm x 45,7 m (24 tm x 150 fot)
C3869A HP Natural kalkérpapir –
610 mm x 45,7 m (24 tm x 150 fot)
51642A HP matt film – 610 mm x 38,1 m
(24 tm x 125 fot)
Q1968A HP matt prøvetrykkpapir –
610 mm x 30,5 m (24 tm x 100 fot)
Q1961A HP Inkjet bestrøket papir – 100 ark /
A2+ /458 mm x 610 mm (18 x 24 tm)
C6019B HP bestrøket papir – 610 mm x 45,7 m
(24 tm x 150 fot)
Q1426A HP Universal høyglanset fotopapir,
610 mm x 30,5 m (24 tm x 100 fot)

Service og kundestøtte
U3477E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste
virkedag for Designjet 70/90/1xx, 3 år
UP435E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste
virkedag for Designjet 70/90/1xx, 4 år
UP434E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste
virkedag for Designjet 70/90/1xx, 5 år
U4662PE HP Care Pack, etter garantiperiode,
maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet
70/90/1xx, 1 år
UP430E HP Care Pack, maskinvarestøtte for
Designjet 70/90/1xx innen 4 timer 13 x 5, 3 år
UP426PE HP Care Pack, etter garantiperiode,
maskinvarestøtte for Designjet 70/90/1xx innen
4 timer 13 x 5, 1 år
UC744E HP Care Pack,
nettverksinstalleringstjeneste for Designjet x0-1xx
Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør
og tjenester på http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/uk
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