Multifunkčná tlačiareň HP Designjet 4520
HD

Zvyšujte produktivitu a získajte bezobslužnú farebnú tlač s výkonnou tlačiarňou HP
Designjet 4520-HD MFP. Jednoducho kopírujte, skenujte a tlačte podľa potreby s rýchlym
zariadením, ktoré poskytuje veľkú kapacitu vstupov a výstupov a vynikajúcu kvalitu
skenovania a tlače.

Navrhnuté pre veľké oddelenia v prostrediach veľkých firiem a verejného sektora alebo reprografických domov,
ktoré tlačia bez prestávky v centralizovaných produkčných prostrediach. Táto multifunkčná tlačiareň prináša
bezobslužnú tlač vysokokvalitných veľkoformátových výstupov.
Multifunkčná tlačiareň
HP Designjet 4520 HD

Zvýšte produktivitu s viacerými funkciami tejto multifunkčnej tlačiarne a rýchlou, bezobslužnou farebnou
produkciou.
Maximalizujte produktivitu s vysoko výkonnými schopnosťami skenovania a kopírovania. Získajte výhodu
bezobslužnej farebnej tlače s dvoma kotúčmi s médiom s dĺžkou až do 175 metrov a spoľahlivými
atramentovými náplňami HP. Vytlačte viac za menej času s technológiou dvojitého záberu tlačovej hlavy HP
Double Swath1. Pocíťte rýchle simultánne spracovanie a tlač so spracovaním priamo v tlačiarni, ktoré tiež
poskytuje podporu pre HP-GL/2, PDF a PS. Jednoducho ukladajte veľké súbory na pevný disk s kapacitou 160
GB a spracúvajte komplexné súbory s pamäťou 1120 MB2.
Rozšírte svoje podnikanie so schopnosťami vysokovýkonnej tlače, kopírovania a skenovania.
Dosiahnite dokonalú kvalitu a presnosť s technológiou skenovania CCD. Dosiahnite výsledky rýchlo s rýchlosťou
skenovania 8 cm za sekundu vo farbe a 25 cm za sekundu v čiernobielom režime. Benefitujte z informácií o
tlačiarni, médiu a tlačovom fronte v používateľskom rozhraní skenera. Produkujte obrázky profesionálnej kvality
s patentovanými atramentmi HP, tlačovými hlavami umožňujúcimi presnosť čiar 0,1% a technológiami HP
Professional Color. Vytvorte systém riadenia pracovného toku s voliteľným stohovačom a softvérom SCP
reprocontrol pre HP3.
Pocíťte jednoduchú a spoľahlivú integráciu, účinné zdieľanie a vylepšenú bezpečnosť.
Zdieľajte HP Designjet MFP medzi oprávnenými pracovnými skupinami vďaka vstavanému pripojeniu do siete
Gigabit Ethernet a voliteľnej Jetdirect podpore pre bezpečné technológie IPSEC a IPv64. Vstavaný webový
server zabezpečí vaše tlačové prostredie pomocou pokročilého riadenia prístupu. Spravujte vašu multifunkčnú
tlačiareň alebo viacero zariadení so softvérom HP Web Jetadmin, ktorý vám pomáha riadiť výdavky na farebnú
tlač, zabezpečenie zariadení a zjednodušuje správu zásob. Vychutnajte si pokoj v duši s veľkoformátovou
multifunkčnou tlačiarňou od HP, trhovým lídrom s rokmi skúseností a odbornými znalosťami.
1 V porovnaní s tlačiarňami radu HP Designjet 600/700/800/1000

2 Maximálne množstvo pamäte zahŕňa 608 MB RAM plus 512 MB prídavnej pamäte

3 Softvér SCP Reprocontrol Production pre HP je voliteľné vybavenie; nie je súčasťou dodávky, predáva sa osobitne
4 Podpora IPSEC a IPv6 si vyžaduje nákup HP Jetdirect 630n alebo HP Jetdirect 635n.

Technické špecifikácie

Objednávkové informácie

Termálna atramentová tlačiareň HP
Optimalizované rozlíšenie až 2 400 x 1 200 dpi zo vstupného rozlíšenia 1 200 x 1 200 dpi na
lesklom médiu
Čierna, azúrová, purpurová, žltá
Počet atramentov
Na báze farbiva (C, M, Y), na báze pigmentu (K)
Typy atramentu
5 pl (C, M, Y), 15 pl (K)
Veľkosť kvapky atramentu
Úsporná kvalita: 31,6 m²/h (kriedový), farebné čiarové kresby formátu A1: 25 s/stránka (bežný), 100
Rýchlosť tlače
A1 výtlačkov za hodinu (bežný, náčrt). 31,6 m²/h (kriedový), farebné čiarové kresby formátu A1: 25
s/stránka (bežný), 100 A1 výtlačkov za hodinu (bežný, náčrt)
Farebné (200 dpi/400 dpi Turbo): až 8 cm/s; Čiernobiele (200 dpi/400 dpi Turbo): až 25 cm/s
Rýchlosť snímania
Až do 9 600 dpi, s variabilným nastavením rozlíšenia od 50 dpi s krokom po 1 dpi
Rozlíšenie skenovania
Presnosť lícovania čiar: +/- 0.1%. Minimálna šírka: 0,02 mm
Riadok
Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1,5, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Jazyky tlače
Štandardné: Tlačiareň: 608 MB; Skener: 1 GB;
Pamäť
Maximum: Tlačiareň: 1120 MB; Skener: 1 GB;
Možnosť rozšírenia: Tlačiareň: rozšíriteľná do 1120 MB prostredníctvom 512 MB DIMM vhodnej pre
Designjet.
Pevný disk: Tlačiareň: štandardná, 160 GB; Skener: štandardná, 40 GB.
Kotúč horný: 5 mm; spodný: 5 mm; ľavý: 5 mm; pravý: 5 mm
Okraje tlače (mm)
Hárok 5 mm (horná strana), 5 mm (pravá strana), 5 mm (ľavá strana), 5 mm (spodná strana)
Tlačiareň: kancelársky a kriedový papier (kancelársky, kriedový, kriedový s vysokou či veľmi vysokou
Typy médií
gramážou plus matný), technický papier (pauzovací, priehľadný kancelársky, pergamen), fólia
(priehľadná, matná, polyesterová), fotografický papier (hladký, lesklý, pololesklý, matný, vysoko
lesklý), nátlačkový papier (pololesklý, pololesklý kontraktný), samolepky (tapety, polypropylén, vinyl),
materiál na pútače a značky (vonkajší papier, billboardový papier s modrou zadnou stranou); Skener:
neabrazívny papier, pergamenový papier, Mylar, sépiovohnedý papier, modrotlačový papier, plastová
fólia, plastový laminát, penová tabuľa, kartón (nie preglejka, kamenné tabule, kovové tabule alebo
abrazívne, špinavé, drsné, spálené povrchy a povrchy s kovovými svorkami alebo ostrými rohmi alebo
diapozitívy)
Kotúče až do šírky 1 067 mm
Veľkosti médií
Kotúč: 175 m
Maximálna dĺžka médií
Tlačiareň: 1 067 mm; Skener: 1 092 mm
Maximálna šírka média
175 m (OS a závislé aplikácie)
Maximálna dĺžka tlače
Až 0,4 mm
Hrúbka média
50 – 328 g/m²
Odporúčaná hmotnosť média
Tlačiareň: dva automatické podávače kotúča, automatická zmena kotúča, automatická rezačka,
Manipulácia s médiami
voliteľný stohovač; Skener: priama dráha skenovania papiera pre listové a kartónové originály
Štandardné: Tlačiareň: Gigabit Ethernet (1000Base-T), FireWire (vyhovuje IEEE-1394a), EIO konektor
Rozhranie a konektivita
príslušenstva Jetdirect; Skener: Gigabitová Ethernet (1000Base-T), FireWire (vyhovuje IEEE-1394a).
Voliteľné: Tlačové servery HP Jetdirect
Tlačiareň: Ovládače HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® pre OS Windows®, ovládače HP PCL 3 GUI,
Zahrnuté ovládače
PostScript® pre Mac OS X, podpora pre prostredia Citrix® XenApp a Citrix® XenServer; Skener: HP
Macroinstaller s ovládačmi pre Windows® pre HP Designjet 5x0, 800, 1000, 40x0, 45x0, 5x00,
výrobky radyT610,T11x0,Z2100,Z3x00,Z6100
Kompatibilita operačných systémov Windows Vista® (32/64-bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32/64-bit), XP Home a
Professional (32/64-bit), Server 2003 (32/64 bit), Mac OS X v10.4,v10.5. Aktuálne informácie o
vylepšeniach ovládačov sú k dispozícii na webovej stránke http://www.hp.com/go/4520ps/support
Minimálne systémové požiadavky Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB voľného miesta na
disku. Mac OS X v10.4 alebo novší: Procesor PowerPC G3 alebo Intel® Core, 512 MB RAM, 1 GB
voľného miesta na pevnom disku
Požiadavky: Vstupné napätie tlačiarne (automatický rozsah): 100 až 127 V striedavé (+/- 10%), 6 A,
Zdroj
220 až 240 V striedavé (+/- 10%), 3 A, 50/60 Hz (+/- 3 Hz); skener: 100 až 240 V striedavé (+/10 %), 50/60 Hz, max. 5 A. Napájanie: Interný: zabudovaný univerzálny zdroj napájania. Spotreba:
Maximálne 800 wattov; tlačiareň: Maximálne 500 wattov, skener: Maximálne 300 wattov (aktívna);
Maximálne 4 watty (vypnutá)
Bez balenia: Tlačiareň: 1930 × 800 × 1 350 mm; Skener: 1 800 x 850 x 1 380 mm. Balené:
Rozmery (š x h x v)
Tlačiareň: 2 130 × 775 × 1 320 mm; Viacnásobný kotúč: 1 420 × 480 × 510 mm; Skener: 1 910 x
690 x 750 mm
Bez balenia: Tlačiareň: 185 kg; Skener: 92,5 kg. Balené: Tlačiareň: 227,3 kg; Viacnásobný kotúč: 36
Hmotnosť
kg; Skener: 146 kg
Prevádzková teplota: 5 až 40 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 30 °C. Prevádzková
Prevádzkové prostredie
vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 25 do 75 % relatívnej
vlhkosti. Skladovacia teplota: -20 až 55 °C. Skladovacia vlhkosť: od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti.
Úroveň hluku podľa ISO 9296: akustický výkon: LwAd7 B(A) (aktívna), 5,7 B(A) (pohotovosť). Akustický
tlak: LpAm53 dB(A) (aktívna), 38 dB(A) (pohotovosť)
Bezpečnosť: EU (vyhovuje LVD a EN60950-1), Rusko (GOST). Certifikácie elektromagnetickej
Certifikáty
kompatibility: Vyhovuje norme pre produkty triedy A ITE: EÚ (smernica o EMC)
Dvojročná obmedzená záruka na hardvér. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny
Záruka
a miestnych právnych predpisov.

CM769A Tlačiareň, stojan pod tlačiareň a kôš,
tlačové hlavy (x 8), čističe tlačových hláv (x 8)
úvodné atramentové náplne, kotúčový modul,
sada na užívateľskú údržbu, rýchla príručka,
plagát s nastaveniami, softvér s dokumentáciou a
ovládačmi, skener,dotyková obrazovka (panelové
PC), klávesnica, CD s dokumentáciou ku skeneru,
DVD disk na obnovu systému, zákaznícka servisná
príručka, káble FireWire (x 2), kábel Ethernet,
napájacie káble

Technológia tlače
Rozlíšenie pri tlači

Príslušenstvo
CN088A Softvér Serif PosterDesigner Pro pre
tlačiarne HP Designjet
Q5677A Stohovač HP Designjet 4500 220V
CM973A Rozšírenie pamäte HP Designjet 512 MB
Q5680A Karta HP Designjet vysokorýchlostného
USB 2.0
J7961G Tlačový server HP Jetdirect 635n
IPv6/IPsec
CN455A SCP reprocontrol pre HP (2 tlačiarne)

Zásobníky atramentu
C5054A Čierna tlačová hlava a čistiaca jednotka
tlačovej hlavy HP 90
C5055A Azúrová tlačová hlava a čistiaca
jednotka tlačovej hlavy HP 90
C5056A Purpurová tlačová hlava a čistiaca
jednotka tlačovej hlavy HP 90
C5057A Žltá tlačová hlava a čistiaca jednotka
tlačovej hlavy HP 90
C5058A Čierna atramentová kazeta HP 90, 400
ml
C5059A Čierna atramentová kazeta HP 90, 775
ml
C5061A Azúrová atramentová kazeta HP 90,
400 ml
C5063A Purpurová atramentová kazeta HP 90,
400 ml
C5065A Žltá atramentová kazeta HP 90, 400 ml

Príslušenstvo médií
CG891A Recyklovaný kancelársky papier HP –
1067 mm x 45,7 m
Q8751A Univerzálny pauzovací papier HP pre
atramentové tlačiarne – 914 mm x 175 m
CG885A Kriedový papier HP bez vlnenia – 1 067
mm x 45,7 m
C3868A Prírodný pauzovací papier HP – 914 mm
x 45,7 m

Servis a podpora
UN367E HP Care Pack, hardvérová podpora
nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UN366E HP Care Pack, hardvérová podpora
nasledujúci pracovný deň, 4 roky
UN365E HP Care Pack, hardvérová podpora
nasledujúci pracovný deň, 5 rokov
UN360E HP Care Pack, Odozva do 4 hodín 13x5
hardvérová podpora u zákazníka v rovnaký deň,
3 roky
UN361PE HP Care Pack, hardvérová podpora po
záruke nasledujúci pracovný deň, 1 rok
UN355PE HP Care Pack, pozáručný servis do 4
hodín 13x5 hardvérová podpora u zákazníka v
rovnaký deň, 1 rok
H7604A/E Štandardná inštalácia
H4518E Sieťová inštalácia
Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb
nájdete na lokalite
http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/sk/
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