HP Scitex FB550 printer
Uw betrouwbare keuze voor harde applicaties

Bied uw klanten meer keuze met harde applicaties
● Creëer meerwaarde voor uw bedrijf met deze betaalbare printer voor
hoogwaardige toepassingen.
● Print op vrijwel alle harde en flexibele media1 tot 64 mm; werk duurzaam en
flexibel met HP inkt.
● Voer specialistische opdrachten uit, win nieuwe klanten; doe meer dankzij
witte inkt2, dubbelzijdig printen, mat/glans en structuureffecten.
● Betere weergavekwaliteit, verbeterde high-density fotoprintmodi en een
hogere dekking met witte inkt.

Voer opdrachten snel uit dankzij de gemakkelijke,
productieve workflow

Deze robuuste, compacte printer past in elke
drukkerijomgeving
● Altijd gebruiksklaar – HP printers leveren uitstekende resultaten en worden
ondersteund door een betrouwbare partner.
● Win ruimte in uw drukkerij met een van de meest compacte printers op de
markt.
● Automatisch onderhoud, printkopreiniging en ondersteuning van HP Print
Care maximaliseren de uptime van de printer.
● Het gesloten printerontwerp zorgt voor een veilige werkomgeving; HP
UV-curable inkt vereist geen speciale ventilatie.4

● Produceer indoorkwaliteit met snelheden tot 18,5 m²/uur3 en print grote
oplagen met HP inktsupplies van 3 liter.
● Met het oog op efficiënte workflows kunt u tegelijkertijd media laden, printen
en verzamelen.
● Bespaar tijd door meer afbeeldingen van verschillende formaten te printen,
op 4 vellen tegelijk en met full-bleed.
● Print gemakkelijk, snel en efficiënt kleine oplagen van flexibele substraten
met de nieuwe tafelmodel rolhouder.

1Printen op flexibele media met een optionele HP Scitex FB550 rolprintkit. Printprestaties zijn afhankelijk van de gebruikte

media.
2Het gebruik van witte inkt vereist aanschaf van de HP Scitex FB5xx/7xx upgradekit voor witte inkt.
3Printsnelheid in de Indoor Signage printmodus.
4Speciale ventilatieapparatuur (luchtfiltratie) is niet nodig om aan de US OSHA-richtlijnen te voldoen. De klant beslist zelf over de
installatie van speciale ventilatieapparatuur – raadpleeg de locatievoorbereidingsgids voor informatie. Klanten dienen te
informeren naar de lokale voorschriften en regelgeving.

HP Scitex FB550 printer

Technische specificaties

Bestelinformatie

Printen

product
L1Q41A

Printmodi

Express: 38,9 m²/uur
Outdoor Signage: 31,5 m²/uur
Outdoor Signage Plus: 22,4 m²/uur
Indoor Signage: 18,5 m²/uur
Indoor Signage Plus: 12,6 m²/uur
Foto: 9,2 m²/uur
Foto Plus: 4,6 m²/uur
Outdoor Signage Plus, printen met witte inkt: 9,3 m²/uur
Indoor Signage, printen met witte inkt: 8,6 m²/uur
Indoor Signage Plus, printen met witte inkt: 5,6 m²/uur
Foto, printen met witte inkt: 4,2 m²/uur
Foto Plus, printen met witte inkt: 2,8 m²/uur

Printresolutie

1200 x 600 dpi

Technologie

Piëzo-elektrische inkjet, UV-curable inkt

Typen inkt

UV-curable inkt op pigmentbasis

Inktcartridges

Cyaan, magenta, geel, zwart, licht-cyaan, licht-magenta, wit (optioneel)

printkoppen

12 (2 elk: cyaan, magenta, geel, zwart, licht-cyaan en licht-magenta); Optie: 12
(2 zwart, cyaan, magenta, geel, zwart, 4 wit)

Media
Verwerking

Flatbed, losse vellen en rolinvoer met optionele HP Scitex FB550 rolprintkit;
Vacuüm mediainvoer met bandaandrijving voor accuraat mediatransport

Rolgewicht:

81 kg

Roldiameter

23 cm (met optionele rolprintkit)

Dikte

Tot 64 mm

Applicaties

POP/POS; Displays; Signage voor buiten; Materiaal voor beurzen/evenementen;
Binnenhuisarchitectuur; Niet-flexibele signage; Straatmeubilair; Verpakkingen in
kleine oplagen; 3D-displays

Interface
mogelijkheden

Standaard: Fast Ethernet (100Base-T) met TCP/IP-protocol en
DHCP-ondersteuning

Meegeleverd in de doos
HP Scitex FB550 printer; Standaard invoer- en
uitvoertafels; HP webcam met USB-kabel, 5 m;
Reinigingskit; Gebruikersdocumentatie;
Locatievoorbereidingsgids; Netsnoer; Back-upvoeding;
Installatiekit

accessoires
CH231A
HP vervangende UV-lamp
CQ118A
HP Scitex FB500/700 upgradekit voor witte inkt
CQ121A
HP Scitex FB500/700/950 printerreinigingskit
D9Z41A
HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP Software
L5D70A
HP Scitex FB550 uitbreidingstafels
L6E80A
HP Scitex FB550 rol-afdrukkit
Originele HP inktcartridges en onderhoudssupplies
CH122A
HP UV-printkopreiniger, 1 liter
CH151A
HP luchtfilters voor Scitex UV-lamp, 12-pack
CH216A
HP cyaan Scitex inkt, 3 liter
CH217A
HP magenta Scitex inkt, 3 liter
CH218A
HP gele Scitex inkt, 3 liter
CH219A
HP zwarte Scitex inkt, 3 liter
CH220A
HP licht-cyaan Scitex inkt, 3 liter
CH221A
HP licht-magenta Scitex inkt, 3 liter
CQ123A
HP witte Scitex inkt, 2 liter

Afmetingen (b x d x h)
Printer:

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

Verpakking:

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

Gewicht
Printer:

719 kg (zonder standaard invoer- en uitvoertafels) [1586 lb (zonder standaard
invoer- en uitvoertafels)]

Verpakking:

1050 kg (2315 lb)

Geluid

Geluidsdruk: 68 dB (A) (tijdens printen)

Omgevingscondities
Temperatuur, in
bedrijf

20 tot 30 ºC

Relatieve
20 tot 80% rel, niet-condenserend (minimaal 40% wordt aanbevolen voor
luchtvochtigheid, in synthetische media om statische elektriciteit te voorkomen, voor papieren media
bedrijf
wordt maximaal 60% aanbevolen om opkrullen te voorkomen)
Voeding
verbruik

1900 Watt (tijdens printen); maximaal 2600 Watt

vereisten

Ingangsspanning: 200 tot 240 V, één-fase, 50/60 Hz, max 12 A

Certificering
Veiligheid

Compatibel met de ITE-vereisten, inclusief EU (CE), EAC

Elektromagnetisch Compatibel met de Klasse A ITE-vereisten, inclusief EU (EMC-richtlijn)
Omgeving

EU RoHS; REACH; WEEE

Garantie

Eén jaar garantie

Bekijk HP's complete grootformaat printermediaportfolio op globalBMG.com/hp.
Meer informatie over HP grootformaat mediasubstraten en formaten is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van
toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op
website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
4AA5-7038NLE Gepubliceerd in EMEA Augustus 2015

