Gegevensblad

220V Stapelaar
voor HP Designjet
Maak uw afdruksysteem volledig met de HP Designjet-stapelaar, die
maximaal 500 afdrukken van het D/A1-formaat verzamelt en
automatisch effent, zodat ze geordend zijn wanneer u ze uit de printer
neemt. De stapelaar ondersteunt hoge productiviteit, met een volledig
end-to-end-systeem dat het mogelijk maakt om zonder toezicht tijdens
kantooruren en zelfs gedurende de nacht af te drukken.
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Technische specificaties
Capaciteit van de volledig geopende tafel
(Kan verschillende afmetingen stapelen)

Maximaal 500 vellen

Ondersteunde media

• Standaard papier
• HP Bright White Inkjet Bond,
• HP Universal Inkjet Bond,
• HP Recycled Bond-papier
• HP-papier met coating

Productiviteit in snelle modus 1
(alle media behalve media met coating)

150 afdrukken per uur op A1/D-formaat

Rolkernen

2” en 3” (3” aanbevolen)

Stapelbare formaten

Tafel half geopend
A3/B tot A1/D liggend
Tafel volledig geopend
Maximaal A0/E

Volle stapelaar-sensor automatisch gedetecteerd Ondersteund
Opwarmingstijd

2,5 minuten

Normaal temperatuurbereik

80º (+-5%)

Compatibel met

HP Designjet T7100-printerserie

Afmetingen en gewicht van de stapelaar

Tafel half geopend (lengte x breedte x hoogte)
129,5 x 102,5 x 96 cm
Tafel volledig geopend (lengte x breedte x hoogte)
129,5 x 161 x 96 cm
Gewicht
53 kg

Electriciteitsvoeding voor de stapelaar

Europese SKU 220/240v 6A AC voeding
CQ742A
Amerikaanse SKU 110/120v 10A AC voeding
CQ742B

Maximaal electriciteitsverbruik bij
opwarming en verhitting

1100W

Verpakking

Grootte (B x D x H)
138 x 80 x 74 cm
Gewicht (B x D x H)
75 kg

1

Afdrukmodus en papierselectie beïnvloeden de maximale snelheid
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