Εκτυπωτής HP Scitex FB550
Η ασφαλής οδός προς τις εφαρμογές άκαμπτων υλικών

Προσφέρετε στους πελάτες σας περισσότερα με
εφαρμογές άκαμπτων υλικών

Η ανθεκτική και συμπαγής σχεδίαση ταιριάζει στους
περισσότερους χώρους

● Απολαύστε πραγματική αξία με έναν προσιτό εκτυπωτή που επιτρέπει την
εκτύπωση εφαρμογών υψηλής ποιότητας.

● Εκτυπώστε άμεσα – βασιστείτε στη σχεδίαση της HP για αποδεδειγμένα
αποτελέσματα και στην υποστήριξη από συνεργάτες που εμπιστεύεστε.

● Εκτυπώστε σε σχεδόν οποιοδήποτε άκαμπτο/εύκαμπτο μέσο1 μεγέθους
έως 64 mm. Μελάνες HP για μεγάλη ανθεκτικότητα και ευελιξία.

● Βελτιστοποιήστε το χώρο του τυπογραφείου σας με έναν από τους πιο
μικρούς εκτυπωτές της αγοράς.

● Συμπεριλάβετε νέες ειδικές εφαρμογές, προσελκύστε νέους πελάτες. Κάντε
περισσότερα – λευκή μελάνη2, δύο όψεις, ματ/γυαλιστερό, εφέ ειδικής υφής.

● Αδιάλειπτη λειτουργία με την αυτόματη συντήρηση, τη συντήρηση των
κεφαλών εκτύπωσης και τη βοήθεια συντήρησης HP Print Care.

● Βελτιωμένη ποιότητα εικόνας, βελτιωμένες λειτουργίες εκτύπωσης
φωτογραφιών υψηλής πυκνότητας και υψηλή αδιαφάνεια λευκού.

● Ασφαλής χώρος εργασίας με έναν πλήρως περίκλειστο εκτυπωτή. Οι
μελάνες UV-curable της HP δεν απαιτούν ειδικό εξαερισμό.4

Παραδώστε γρήγορα τις παραγγελίες με την εύχρηστη
και παραγωγική ροή εργασιών
● Εκτυπώστε σε ποιότητα εσωτερικού χώρου με ταχύτητες έως 18,5
m²/ώρα3 και διαχειριστείτε τις εκτυπώσεις μεγάλου τιράζ με τα αναλώσιμα
μελάνης HP 3 λίτρων.
● Η αποδοτική ροή εργασίας επιτρέπει να τοποθετείτε, να εκτυπώνετε και να
συλλέγετε τα μέσα ταυτόχρονα.
● Εξοικονομήστε χρόνο με την εκτύπωση πολλών εικόνων, τη δυνατότητα
εκτύπωσης πολλών μεγεθών σε έως 4 φύλλα ταυτόχρονα και την
πραγματική πλήρη κάλυψη σελίδας.
● Η νέα σχεδίαση του στηρίγματος ρολού στο τραπέζι για εύκαμπτα
υποστρώματα επιτρέπει την εύκολη, γρήγορη και αποδοτική εκτύπωση
μικρού τιράζ.

1Εκτύπωση εύκαμπτων μέσων με το προαιρετικό Κιτ εκτύπωσης από ρολό HP Scitex FB550. Η απόδοση της εκτύπωσης

μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέσο.
2Η χρήση λευκής μελάνης απαιτεί ξεχωριστή αγορά του Κιτ αναβάθμισης λευκής μελάνης HP Scitex FB5xx/7xx.
3Η ταχύτητα επιτυγχάνεται στη λειτουργία πινακίδων εσωτερικού χώρου.
4Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός εξαερισμού (φιλτράρισμα αέρα) για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του αμερικανικού
φορέα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (OSHA). Η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού εξαερισμού έγκειται στη διακριτή
ευχέρεια του πελάτη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό προετοιμασίας χώρου. Οι πελάτες πρέπει να ανατρέχουν στις
εθνικές και τοπικές απαιτήσεις και κανονισμούς.

Εκτυπωτής HP Scitex FB550

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πληροφορίες παραγγελίας

Εκτύπωση

προϊόν
L1Q41A

Λειτουργίες
εκτύπωσης

Εξπρές: 38,9 m²/ώρα. Πινακίδα εξωτερικού χώρου: 31,5 m²/ώρα. Πινακίδα
εξωτερικού χώρου Plus: 22,4 m²/ώρα. Πινακίδα εσωτερικού χώρου: 18,5
m²/ώρα. Πινακίδα εσωτερικού χώρου Plus: 12,6 m²/ώρα. Φωτογραφία: 9,2
m²/ώρα. Φωτογραφία Plus: 4,6 m²/ώρα. Εκτύπωση πινακίδας εξωτερικού
χώρου Plus με λευκή μελάνη: 9,3 m²/ώρα. Εκτύπωση πινακίδας εσωτερικού
χώρου με λευκή μελάνη: 8,6 m²/ώρα. Εκτύπωση πινακίδας εσωτερικού χώρου
Plus με λευκή μελάνη: 5,6 m²/ώρα. Εκτύπωση φωτογραφίας με λευκή μελάνη:
4,2 m²/ώρα. Εκτύπωση φωτογραφίας Plus με λευκή μελάνη: 2,8 m²/ώρα

Ανάλυση
εκτύπωσης

Έως 1.200 x 600 dpi

Τεχνολογία

Πιεζοηλεκτρική εκτύπωση inkjet, μελάνη UV-curable

Τύποι μελάνης

Μελάνη τύπου pigment UV-curable

Δοχεία μελάνης

Κυανό, ματζέντα, κίτρινο, μαύρο, ανοιχτό κυανό, ανοιχτό ματζέντα, λευκό
(προαιρετικά)

κεφαλές
εκτύπωσης

12 (2 για κάθε χρώμα: κυανό, ματζέντα, κίτρινο, μαύρο, ανοιχτό κυανό, ανοιχτό
ματζέντα). Επιλογή: 12 (2 για κυανό, ματζέντα, κίτρινο, μαύρο, 4 για λευκό)

Μέσα
Χειρισμός

Επίπεδη επιφάνεια, τροφοδότηση φύλλων και τροφοδότηση ρολού με το
προαιρετικό κιτ εκτύπωσης από ρολό HP Scitex FB550. Οδήγηση μέσων με
ιμάντα κενού για εύκολη τοποθέτηση και προώθηση των μέσων

Βάρος ρολού

81 kg

Διάμετρος ρολού

23 cm (με το προαιρετικό Κιτ εκτύπωσης από ρολό)

Πάχος

Έως 64 mm

Εφαρμογές

POP/POS, παρουσιάσεις, σήμανση εξωτερικών χώρων, γραφικά για εκθέσεις
και εκδηλώσεις, διακοσμήσεις εσωτερικού χώρου, σήματα/πινακίδες σε
άκαμπτα υλικά, έπιπλα εξωτερικού χώρου, συσκευασίες μικρού τιράζ,
παρουσιάσεις 3D

Συνδεσιμότητα

Τυπική: Fast Ethernet (100Base-T) με πρωτόκολλο TCP/IP και υποστήριξη DHCP

Περιεχόμενα συσκευασίας
Εκτυπωτής HP Scitex FB550; Τυπικά τραπέζια εισόδου και
εξόδου; Κάμερα web HP με καλώδιο USB 5 m; Κιτ
καθαρισμού; Τεκμηρίωση χρήστη; Οδηγός προετοιμασίας
χώρου; Καλώδιο τροφοδοσίας; Βοηθητικό τροφοδοτικό;
Κιτ εγκατάστασης

βοηθητικός εξοπλισμός
CH231A
Λυχνία αντικατάστασης UV HP
CQ118A
Κιτ αναβάθμισης λευκής μελάνης HP Scitex FB500/700
CQ121A
Κιτ καθαρισμού εκτυπωτή HP Scitex FB500/700/950
D9Z41A
HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP Software
L5D70A
Τράπεζες επέκτασης HP Scitex FB550
L6E80A
Κιτ εκτύπωσης ρολών HP Scitex FB550
Αυθεντικά δοχεία μελάνης και αναλώσιμα συντήρησης HP
CH122A
Υγρό κεφαλής εκτύπωσης UV HP 1 λίτρου
CH151A
Συσκευασία 12 φίλτρων αέρα λαμπτήρων UV Scitex ΗΡ
CH216A
Κυανή μελάνη Scitex HP FB250 3 λίτρων
CH217A
Ματζέντα μελάνη Scitex HP FB250 3 λίτρων
CH218A
Κίτρινη μελάνη Scitex HP FB250 3 λίτρων
CH219A
Μαύρη μελάνη Scitex HP FB250 3 λίτρων
CH220A
Ανοιχτή κυανή μελάνη Scitex HP FB250 3 λίτρων
CH221A
Ανοιχτή ματζέντα μελάνη Scitex HP FB250 3 λίτρων
CQ123A
Λευκή μελάνη Scitex HP FB251 2 λίτρων

Διαστάσεις (π x β x υ)
Εκτυπωτής:

325 x 126 x 153 cm (128 x 50 x 60 ίν.)

Συσκευασία:

363 x 170 x 183 cm (143 x 67 x 72 ίν.)

Βάρος
Εκτυπωτής:

719 kg (χωρίς τις τυπικές τράπεζες κυλίνδρων εισόδου και εξόδου) [1.586
λίβρες (χωρίς τα τυπικά τραπέζια εισόδου και εξόδου)]

Συσκευασία:

1050 kg (2.315 λίβρες)

Θόρυβος

Ένταση ήχου: 68 dB(A) (εκτύπωση)

Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία
λειτουργίας

20 έως 30ºC

Υγρασία
λειτουργίας

Σχετική υγρασία 20 έως 80%, χωρίς συμπύκνωση (στα συνθετικά μέσα
συνιστάται τουλάχιστον 40% για την αποφυγή στατικού ηλεκτρισμού, και
μέγιστη 60% στα μέσα με βάση το χαρτί για να μην κυρτώσουν)

Τροφοδοσία Ισχύος
κατανάλωση

1900 W (εκτύπωση), 2600 W (μέγιστη)

απαιτήσεις

Τάση εισόδου: 200 έως 240 VAC, μία φάση, 50/60 Hz, 12 A μέγ.

Πιστοποίηση
Ασφάλεια

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ITE, συμπεριλαμβανομένων των ΕΕ (CE), EAC

Ηλεκτρομαγνητική Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ITE Κλάσης A, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ
συμβατότητα
(Οδηγία ΗΜΣ)
Περιβαλλοντικά
στοιχεία

EU RoHS, REACH, WEEE

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους

Για το πλήρες χαρτοφυλάκιο των υλικών εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους της HP, ανατρέξτε στη διεύθυνση globalBMG.com/hp.
Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μέσων μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφτείτε το http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν
φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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