HP Scitex FB550 nyomtató
Biztonságos lépés a merev anyagok alkalmazása felé

Több lehetőségeket kínálhat ügyfeleinek merev
anyagokból

Erőteljes és kompakt kialakítás, amely a legtöbb
munkakörnyezetbe illeszkedik

● Megtapasztalhatja a valódi értéket ezzel a megfizethető nyomtatóval, amely
kiváló minőségű alkalmazásokra is ideális.

● Álljon nyomtatásra készen – nyugodtan támaszkodhat a HP mérnökeinek
bevált megoldásaira és megbízható partneri támogatásra.

● Szinte bármilyen merev/rugalmas adathordozóra1 nyomtathat, 64 mm
vastagságig. A HP tinták kiemelkedő tartósságot és rugalmasságot
biztosítanak.

● A jelenleg elérhető egyik legkompaktabb nyomtatóval optimalizálhatja
nyomtatási vállalkozása helykihasználását.

● Speciális feladatokat is elvállalhat, új ügyfeleket szerezhet és hatékonyabban
dolgozhat: fehér tinta2, kétoldalas dokumentumok, matt/fényes, textúrázott
hatások.
● Jobb képminőség, fejlettebb nagy kapacitású fényképnyomtatási módok és
magas szintű áttetszőség a fehér színek esetében.

● Hosszú üzemidő az automatikus karbantartással, a
nyomtatófej-szervizeléssel és a HP Print Care karbantartási
segítségnyújtással.
● A teljesen zárt nyomtató biztonságos munkakörnyezetet teremt. A HP
UV-fényre száradó tinták nem igényelnek speciális szellőztetést.4

Az egyszerű, termelékeny munkafolyamatok révén
gyorsan teljesítheti a megrendeléseket
● Akár 18,5 m²/h sebességgel nyomtathat beltéri minőségben3, a 3 literes HP
kellékekkel pedig biztosíthatja a hosszú távú működést.
● A hatékony munkafolyamatoknak köszönhetően egyszerre tölthet be,
nyomtathat és gyűjthet össze adathordozókat.
● A több kép és többféle méret nyomtatására képes készülékkel akár 4 lapra is
nyomtathat egyszerre szegélyek nélkül, így időt takaríthat meg.
● A rugalmas anyagokhoz kialakított új asztali tekercstartó kialakítása könnyű,
gyors és hatékony rövid távú nyomtatást tesz lehetővé.

1Rugalmas adathordozókra az opcionális HP Scitex FB550 tekercsnyomtató-készlettel nyomtathat. A nyomtatási teljesítmény

az adathordozó függvényében változhat.
2A fehér tinta használatához egy külön megvásárolható HP Scitex FB5xx/7xx fehér tintához készült bővítőkészlet szükséges.
3Nyomtatási sebesség a beltéri cégtábla nyomtatás mód használata mellett.
4Az Egyesült Államok munkahelyi biztonságot és egészséget felügyelő szervezete (OSHA) által támasztott követelmények
teljesítéséhez nincs szükség speciális szellőztetőberendezésre (légszűrésre). A speciális szellőztetőberendezések telepítése a
vásárlók megfontolása alapján történik – további információkért tekintse meg a Helyszín-előkészítési útmutatót. A vásárlók
számára az állami és helyi előírások és jogszabályok tanulmányozása ajánlott.

HP Scitex FB550 nyomtató

Műszaki specifikáció

Rendelési információ

Nyomtatás

termék
L1Q41A

Nyomtatási
üzemmódok

Nyomtatási
felbontás

Expressz: 38,9 m²/h
Kültéri cégtábla: 31,5 m²/h
Kültéri cégtábla plusz: 22,4 m²/h
Beltéri cégtábla: 18,5 m²/h
Beltéri cégtábla plusz: 12,6 m²/h
Fénykép: 9,2 m²/h
Fénykép plusz: 4,6 m²/h
Kültéri cégtábla plusz, fehér tintával történő nyomtatás: 9,3 m²/h
Beltéri cégtábla, fehér tintával történő nyomtatás: 8,6 m²/h
Beltéri cégtábla plusz, fehér tintával történő nyomtatás: 5,6 m²/h
Fénykép, fehér tintával történő nyomtatás: 4,2 m²/h
Fénykép plusz, fehér tintával történő nyomtatás: 2,8 m²/h

A doboz tartalma
HP Scitex FB550 nyomtató; Bemeneti és kimeneti alap
tartozékasztalok; HP webkamera 5 m hosszú
USB-kábellel; Tisztítókészlet; Felhasználói dokumentáció;
Helyszín-előkészítési útmutató; Tápkábel; Kiegészítő
tápellátás; Telepítőkészlet

kiegészítők
CH231A
HP UV-csereizzó
CQ118A
HP Scitex FB500/700 fehér tinta továbbfejlesztő készlet
CQ121A
HP Scitex FB500/700/950 nyomtatótisztító-készlet
D9Z41A
HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP Software
L5D70A
HP Scitex FB550 bővítőasztalok
L6E80A
HP Scitex FB550 tekercsnyomtató-készlet

max. 1200 x 600 dpi

Műszaki jellemzők Piezoelektromos tintasugaras nyomtató, UV-fényre száradó tinta
Tinta típusok

UV-fényre kötő, pigment alapú tinta

Tintapatronok

Ciánkék, magenta, sárga, fekete, világos ciánkék, világos bíborvörös, fehér
(opcionális)

nyomtatófejek

12 (2-2 ciánkék, bíborvörös, sárga, fekete, világos ciánkék, világos bíborvörös);
Opció: 12 (2-2 ciánkék, bíborvörös, sárga, fekete, 4 fehér)

Papír
Kezelés

Síkágyas, lapadagolás és tekercsadagolás opcionális HP Scitex FB550
tekercsnyomtató-készlettel; Vákuumszalagos hordozómű a könnyű betöltéshez
és a hordozóanyag pontos továbbításához

Tekercs tömege

81 kg

Tekercs átmérője

23 cm (opcionális tekercsnyomtató-készlettel)

Vastagság

Max. 64 mm

Alkalmazások

Vásárláshelyi/értékesítési helyi reklám; Kijelzők; Kültéri cégtáblák; Kiállítás-,
rendezvénygrafika; Beltéri dekoráció; Irányított merev cégtábla; Utcabútorok;
Rövid távú csomagolás; 3D-s termékbemutató display-ek

Csatlakoztatás

Alapkiépítésben: Fast Ethernet (100Base-T), TCP/IP protokoll és DHCP
támogatással

Eredeti HP tintapatronok és karbantartási kellékanyagok
CH122A
HP 1 literes UV nyomtatófej-öblítő
CH151A
HP 12 darabos UV Scitex lámpa levegőszűrő
CH216A
HP FB250 3 literes ciánkék Scitex tinta
CH217A
HP FB250 3 literes bíbor Scitex tinta
CH218A
HP FB250 3 literes sárga Scitex tinta
CH219A
HP FB250 3 literes fekete Scitex tinta
CH220A
HP FB250 3 literes világosciánkék Scitex tinta
CH221A
HP FB250 3 literes világosbíbor Scitex tinta
CQ123A
HP FB251 2 literes fehér Scitex tinta

Méretek (sz x mé x ma)
Nyomtató:

325 x 126 x 153 cm (128 x 50 x 60 hüvelyk)

Csomagolás:

363 x 170 x 183 cm (143 x 67 x 72 hüvelyk)

Súly
Nyomtató:

719 kg (a tartozék bemeneti és kimeneti asztalok nélkül) [1586 font (bemeneti
és kimeneti alap tartozékasztalok nélkül)]

Csomagolás:

1050 kg (2315 font)

Hang

Zajnyomás: 68 dB(A) (nyomtatás)

Környezeti feltételek
Működési
hőmérséklet

20–30 ºC

Működési
páratartalom

20–80% relatív páratartalom, nem lecsapódó (szintetikus adathordozó esetén
legalább 40% ajánlott, a sztatikus elektromosság elkerülése érdekében,
papíralapú adathordozó esetén legfeljebb 60% ajánlott, a horpadás elkerülése
érdekében)

Áramellátás
anyagszükséglet

1900 watt (nyomtatás); 2600 W (maximum)

követelmények

Bemenő feszültség: 200–240 V~, egyfázisú, 50/60 Hz, maximum 12 A

Tanúsítvány
Biztonságtechnikai Megfelel az ITE követelményeknek, beleértve a következőket: EU (CE), EAC
ismérvek
Elektromágneses

Megfelel az A osztályú ITE követelményeknek, beleértve a következőket: EU
(EMC-irányelv)

Környezeti

EU RoHS; REACH; WEEE

Garancia

Egyéves korlátozott garancia

A HP nagy formátumú nyomtatási anyagok teljes kínálatát a globalBMG.com/hp webhelyen tekintheti meg.
További információ a HP nagy formátumú méretekkel és hordozóanyagokkal kapcsolatban: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez,
illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban
szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.
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