HP Designjet 110plus-skrivarserien

Öka möjligheterna till att skapa färgutskrifter internt på en mängd vanliga mediestorlekar
och storformatsmedier, dessutom till ett lågt inköpspris. HP Designjet 110plus är en
mångsidig flerformatsskrivare som producerar professionella resultat för alla dokument du
behöver.

En färgskrivare av hög kvalitet till bra pris för CAD-användare som arkitekter, inredningsdesigner, ingenjörer
och formgivare inom byggföretag som arbetar på mindre kontor eller hemmakontor och behöver stor- och
bredformatsutskrifter upp till A1+-storlek.
HP Designjet 110plus
skrivare

HP Designjet 110plus r
skrivare

Gläd dig åt mångsidiga färgutskrifter på en mängd olika medietyper och mediestorlekar upp till A1+.
Tack vare bekväm mediehantering via tre separata mediebanor kan du skapa en mängd olika dokument.
Använd standardfacket för vanliga format och anpassade format på upp till A2+, en främre pappersbana för
manuell matning av format med en bredd på upp till 625 mm och en bakre pappersbana för manuell matning
av medier med en tjocklek på upp till 0,4 mm. Skrivaren hanterar vikter på upp till 300 g/m², har en
standardrullmatare1 med en bredd på 609 mm och klarar en mängd olika medietyper, till exempel bestruket
papper, tungt bestruket papper, glättat papper och CAD-medier för linjeritningar och renderingar.
En flerformatsskrivare som är kostnadseffektiv att skaffa och använda, och som låter dig utnyttja budgeten
maximalt.
Eliminera kostnaden för att producera utskrifter externt för komplexa utskriftsjobb eller vid tillfälliga behov av
storformat. Du kan enkelt och kostnadseffektivt skriva ut överdimensionerade affärsdokument och
CAD-linjeritningar, kopplingsscheman och renderingar. Denna prisvärda skrivare använder fyra bläckpatroner
och separata skrivhuvuden som kan bytas ut var för sig, vilket sparar både tid och pengar. Kontrollera hur
mycket bläck som går åt genom att välja läge för utskriftskvalitet för utkast eller för slutgiltiga utskrifter. Använd
snabbläget för att spara bläck och läget för bästa kvalitet för bästa täckning.
Få resultat av hög kvalitet och upplev de professionella prestanda som du förväntar dig av en skrivare från HP.
Med patronen med svart, pigmenterat HP-bläck2 får du exakt placering av bläcket och tydliga, skarpa linjer och
text. Den ger också bestående resultat när du vill arkivera CAD-skisser och arkitektritningar. Få jämna,
professionella resultat med utomordentlig bildkvalitet med hjälp av särskilt sammansatt HP-bläck, 1 200 dpi och
HP färglagerteknik, vilket ger en bred färgskala, sammanhängande nyanser och mjuka övergångar. Skriv ut upp
till 11 sid/min (A4) och upp till 90 sek per sida (A1) i snabbläget.
1 Standard med HP Designjet 110plus r skrivare, tillval med HP Designjet 110plus skrivare
2 Med HP 10 svart pigmentbläckpatron och skrivhuvud (i enlighet med ISO 11798).

Tekniska specifikationer
Utskriftsteknik
Skrivarhuvudets munstycken
Utskriftsupplösning
Antal bläcksorter
Bläcktyper
Bläckdropparnas storlek
Utskriftshastighet
Linje
Skrivarspråk
Minne
Utskriftsmarginaler (mm)
Medietyper

Mediestorlekar

Maximal medielängd
Maximal materialvikt
Maximal utskriftslängd
Drivrutiner som medföljer

Passar följande operativsystem

Lägsta systemkrav
Rekommenderade systemkrav
Strömförsörjning
Yttermått (b x d x h)
Vikt
Driftsmiljö

Certifikat
Garanti

HP bläckstråleskrivare
304
Upp till 1200 x 600 dpi
Cyan, magenta, gul, svart
Pigmentbaserat svart, färgpulverbaserad färg
4 pl (cyan, magenta, gul) , 18 pl (svart)
Normal: upp till 4 min/sida på glättade A3-medier, upp till 14,5 min/sida på glättade A1-medier
Bästa: upp till 6 min/sida på glättade A3-medier, upp till 21,5 min/sida på glättade A1-medier
Linjenoggrannhet: ± 0.2%. Minsta bredd: 0,04 mm
PCL 3 GUI
Standard: 64 MB; Maximal: 64 MB
Rulle högst upp: 5 mm; längst ned: 5 mm; vänster: 5 mm; höger: 5 mm
Ark Rulle: över- och underkant: 5 mm; Ark: överkant: 5 mm, underkant: 12
Brev- och bestruket papper (bestruket, heavyweight, vanligt), tekniskt (ritpapper, genomskinligt, vellum),
film, foto (högglättat, medelglättat), korrektur (högglättat kontrakt, medelglättat kontrakt, matt,
medelglättat)
Standard: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, kuvert. Fack 1: 76 x 142 till 457 x 610 mm; manuell
arkmatning: 110 x 205 till 625 x 1625 mm; bakre pappersbana: 110 x 205 till 625 x 1625 mm;
rullmatning: upp till 609 mm
Ark: 1 625 mm
625 mm med manuell matning via främre pappersbanan
15,2 m (med rullmatning, programberoende)
Windows-drivrutin för PCL 3-GUI, Microsoft® Windows®-drivrutiner (Vista, 2000, XP) inklusive stöd för
drivrutiner för AutoCAD 2000 och AutoCAD 13-14, USB- och ECP-drivrutiner, rasterdrivrutin för 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. Hämta den senaste informationen om uppgradering av drivrutiner på
http://www.designjet.hp.com
Pentium III (733 MHz) 128 MB RAM, 400 MB ledigt hårddiskutrymme. iMac G3, G4, G5
Dual-processor; iBook; PowerBook; eMac
Pentium 4 (1 GHz) 256 MB RAM, 2 GB ledigt hårddiskutrymme. G3 Dual-processor, 1 GB RAM, 1 GB
ledigt hårddiskutrymme
Krav: Inspänning 100 till 240 V~ (± 10 %), autoreglerande, 50/60 Hz (± 3 Hz), max 2 A. Tillbehör:
Inbyggt universellt nätaggregat. Energiförbrukning: 48 W max (aktiv), 14 W max (standby)
Utan emballage: 110plus: 1 042 x 414 x 220 mm; 110plus r: 1042 x 535 x 220 mm. Med
emballage: 110plus: 1 192 x 545 x 493 mm; 110plus r: 1 192 x 545 x 493 mm
Utan emballage: 110plus: 22 kg; 110plus r: 23 kg. Med emballage: 110plus: 34 kg; 110plus r: 34,3
kg
Drifttemperatur: 5 till 40 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 30 °C. Luftfuktighet vid drift: 20 till
80 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 25 till 75 % relativ luftfuktighet.
Förvaringstemperatur: -20 till 55° C. Luftfuktighet vid förvaring: 0 till 95 % RH. Ljudnivåer enligt ISO
9296: ljudstyrka: LwAd6,2 dB(A) (aktiv/utskrift), 5,4 dB(A) (standby). Ljudtryck: LpAm50 dB(A)
(aktiv/utskrift), 37 dB(A) (standby)
Säkerhet: Produktöverensstämmelse med ITE, EU LVD, ryska GOST, polska PCBC. EMC-certifieringar:
Uppfyller kraven för klass B ITE-produkter (klass A vid anslutning till LAN-kablar), EU (EMC-direktiv)
Ett år: support nästa arbetsdag på platsen

Beställningsinformation
C7796D HP Designjet 110plus skrivare,
strömsladd, skrivhuvuden (4), bläckpatroner (4),
A2-size-inmatningsfack, utmatningsfack, CD med
dokumentation och drivrutiner, USB-kabel,
installationsaffisch, snabbreferensguide
C7796H HP Designjet 110plus r skrivare med
standardrullmatning och automatisk beskärning

Tillbehör
Q1246B HP Designjet 100/500/800 24-tums
stativ och fack
Q1264A HP Designjet 110/120/130
spindeltillbehör
J7934G HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver
C7797A HP Designjet manuell rullmatning

Bläckpåfyllning
C4810A HP 11 svart skrivhuvud
C4811A HP 11 cyan skrivhuvud
C4812A HP 11 magenta skrivhuvud
C4813A HP 11 gult skrivhuvud
C4844AE HP 10 svart bläckpatron
C4836AE HP 11 cyan bläckpatron
C4837AE HP 11 magenta bläckpatron
C4838AE HP 11 gul bläckpatron

Förbrukningsmedier
C6029C HP tungt bestruket papper - 610 mm x
30,5 m (24 tum x 100 fot)
Q1396A HP Universal Inkjet brevpapper - 610
mm x 45,7 m (24 tum x 150 fot)
C3869A HP ritpapper - 610 mm x 45,7 m (24 tum
x 150 fot)
51642A HP matt film - 610 mm x 38,1 m (24 tum
x 125 fot)
Q1968A HP matt korrekturpapper - 610 mm x
30,5 m (24 tum x 100 fot)
Q1961A HP InkJet bestruket papper - 100
ark/A2+/458 mm x 610 mm (18 x 24 tum)
C6019B HP bestruket papper - 610 mm x 45,7 m
(24 tum x 150 fot)
Q1426A HP Universal högglättat fotopapper 610 mm x 30,5 m (24 tum x 100 fot)

Service och support
U3477E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa
arbetsdag för Designjet 70/90/1xx, 3 år
UP435E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa
arbetsdag för Designjet 70/90/1xx, 4 år
UP434E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa
arbetsdag för Designjet 70/90/1xx, 5 år
U4662PE HP Care Pack, hårdvarusupport efter
garantitiden nästa arbetsdag för Designjet
70/90/1xx, 1 år
UP430E HP Care Pack, hårdvarusupport 4 h 13x5
för Designjet 70/90/1xx, 3 år
UP426PE HP Care Pack, hårdvarusupport efter
garantitiden 4 h 13x5 för Designjet 70/90/1xx,
1 år
UC744E HP Care Pack, nätverksinstallationsservice
för Designjet x0-1xx
En fullständig lista över tillbehör,
förbrukningsartiklar och tjänster finns på
http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/uk
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