Tlačiareň HP Scitex FB550
Váš bezpečný krok do pevných aplikácií

Ponúknite svojim zákazníkom viac vďaka pevným
aplikáciám

Robustný a kompaktný dizajn sa hodí do väčšiny
pracovísk

● Vychutnajte si skutočnú hodnotu s cenovo dostupnou tlačiarňou, ktorá
umožňuje prácu s vysokokvalitnými aplikáciami.

● Buďte pripravení tlačiť – spoľahnite sa na technikov HP, ktorí ponúkajú
overené výsledky a sú spoľahlivými a dôveryhodnými partnermi.

● Tlačte na takmer akýkoľvek pevný/pružný nosič1 až do veľkosti 64 mm;
Atramenty HP zabezpečia vysokú trvácnosť a flexibilitu.

● Optimalizujte priestor vo vašej pracovni s tlačiarňou vďaka jednej z
najkompaktnejších tlačiarní na trhu.

● Experimentujte so špecialitami, prilákajte nových zákazníkov; urobte viac –
biely atrament2, obojstranná tlač, matný a lesklý nosič, texturované efekty.

● Dlhý čas prevádzky s automatickou údržbou, servis tlačovej hlavy a podpora
údržby HP Print Care.

● Vyššia kvalita obrázkov, zlepšené režimy tlače fotografií vysokej hustoty a
vysoká nepriehľadnosť bielej.

● Bezpečný pracovný priestor s plne uzavretou tlačiarňou; Atramenty HP
vytvrditeľné UV svetlom nevyžadujú osobitné vetranie.4

Striedajte objednávky rýchlo pomocou jednoduchého
a produktívneho pracovného toku
● Tlačte v interiérovej kvalite výkonom až 18,5 m²/h3 a zvládajte dlhé zmeny
3-litrovými atramentmi HP.
● Efektívny pracovný tok vám umožní vkladať, tlačiť a zhromažďovať médiá
súčasne.
● Šetrite čas vďaka podpory viacerých obrazov rôznych rozmerov až do 4 listov
vytlačených súčasne a bez okrajov.
● Nový dizajn stolového držiaka roliek pre flexibilné materiály umožňuje
jednoduchú, rýchlu a účinnú krátkodobú tlač.

1Flexibilná tlač médií s voliteľnou súpravou HP Scitex FB550 Roll Printing Kit. Výkon tlače sa môže v závislosti od média meniť.
2Používanie bieleho atramentu vyžaduje samostatné zakúpenie súpravy HP Scitex FB5xxRozšírená súprava bielej 7xx.
3Rýchlosť tlače dosiahnutá v režime tlače Interiérové reklamné pútače.

4Na splnenie požiadaviek US OSHA sa nevyžaduje špeciálne vetracie zariadenie (filtrácia vzduchu). Inštaláciu špeciálneho

vetracieho zariadenia musí zvážiť zákazník. Podrobnosti nájdete v sprievodcovi prípravou stanovišťa. Zákazník by si mal
naštudovať štátne a miestne požiadavky a nariadenia.

Tlačiareň HP Scitex FB550

Technické špecifikácie

Informácie o objednávaní

Tlač

produkt
L1Q41A

Tlačové režimy

Express: 38,9 m²/hod.
Exteriérové reklamné pútače: 31,5 m²/hod.
Exteriérové reklamné pútače Plus: 22,4 m²/hod.
Interiérové reklamné pútače: 18,5 m²/hod.
Interiérové reklamné pútače Plus: 12,6 m²/hod.
Foto: 9,2 m²/hod.
Foto Plus: 4,6 m²/hod.
Exteriérové reklamné pútače Plus, tlač bielym atramentom: 9,3 m²/hod.
Interiérové reklamné pútače, tlač bielym atramentom: 8,6 m²/hod.
Interiérové reklamné pútače Plus, tlač bielym atramentom: 5,6 m²/hod.
Fotografie, tlač bielym atramentom: 4,2 m²/hod.
Fotografie Plus, tlač bielym atramentom: 2,8 m²/hod.

Rozlíšenie pri tlači Až 1200 x 600 dpi
Technológia

Piezoelektrická atramentová tlačiareň, atrament vytvrditeľný UV svetlom

Typy atramentu

Atrament UV-curable na báze pigmentu

Atramentové
kazety

Azúrová, purpurová, žltá, čierna, svetlo-azúrová, svetlo-purpurová, biela
(voliteľná)

tlačové hlavy

12 (po 2 z azúrovej, purpurovej, žltej, čiernej, svetloazúrovej, svetlopurpurovej);
Voliteľné: 12 (po 2 z azúrovej, purpurovej, žltej, čiernej, 4 biele)

Médiá
Manipulácia

Plochá, zásobník na papiere a podávanie roliek s voliteľnou súpravou HP Scitex
FB550 Roll Printing Kit; Jednotka na médiá s podtlakovým pásom pre
jednoduché vkladanie a presné posúvanie médií

Váha balenia

81 kg

Priemer balenia

23 cm (s voliteľnou súpravou Roll Printing Kit)

Hrúbka

Do 64 mm

Čo je v krabici
Tlačiareň HP Scitex FB550; Štandardné vstupné a
výstupné plochy; Webová kamera HP s 5 m káblom USB;
Súprava na čistenie; Používateľská dokumentácia;
Sprievodca prípravou lokality; Napájací kábel; Záložný
napájací zdroj; Súprava pre inštaláciu

príslušenstvo
CH231A
Výmenná UV žiarovka HP
CQ118A
Rozšírená súprava s bielym atramentom HP Scitex
FB500/700
CQ121A
Čistiaca súprava tlačiarne HP Scitex FB500/700/950
D9Z41A
HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP Software
L5D70A
Rozširujúce tabule HP Scitex FB550
L6E80A
Súprava HP ScitexFB550 Roll Printing
Originálne atramentové kazety HP a potreby na údržbu
CH122A
1-litrová UV tlačová hlava HP Flush
CH151A
12-balenie vzd. filtrov pre UV lampu HP Scitex
CH216A
Azúrový atrament HP FB250 Scitex, 3 litre
CH217A
Purpurový atrament HP FB250 Scitex, 3 litre
CH218A
Žltý atrament HP FB250 Scitex, 3 litre
CH219A
Čierny atrament HP FB250 Scitex, 3 litre
CH220A
Svetloazúrový atrament HP FB250 Scitex, 3 litre
CH221A
Svetlopurpurový atrament HP FB250 Scitex, 3 litre
CQ123A
Biely atrament HP FB251 Scitex, 2 litre

Možnosti použitia POP/POS; Zobrazenia; Vonkajšie reklam. nápisy; Grafika na výstavy, podujatia;
Dekorácia interiéru; Smerové pevné reklam. nápisy; Vonkajšie vybavenie; Obaly
v malých objemoch; 3D zobrazenia
Konektivita

Štandardné: Fast Ethernet (100Base-T) s protokolom TCP/IP a podporou DHCP

Rozmery (š x h x v)
Tlačiareň:

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

Balenie:

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

Hmotnosť
Tlačiareň:

719 kg (bez štandardného vstupného a výstupného stola) [1586 lb (bez
štandardných vstupných a výstupných stolov)]

Balenie:

1050 kg (2315 lb)

Akustika

Akustický tlak: 68 dB(A) (tlač)

Rozsahy parametrov prostredia
Prevádzková
teplota

20 až 30 ºC

Prevádzková
vlhkosť

20 až 80% relatívna vlhkosť, bez kondenzácie (kvôli syntetickým nosičom sa
odporúča minimálne 40%, aby sa zabránilo vzniku statickej elektriny, kvôli
nosičom na báze papiera sa odporúča maximálne 60% kvôli zamedzeniu
deformovania)

Napájanie
spotreba

1900 wattov (tlač); Maximálne 2600 W

požiadavky

Vstupné napätie: 200 až 240 V stried., jednofázové, 50/60 Hz, max. 12 A

Certifikácia
Bezpečnosť

Vyhovuje požiadavkám ITE, vrátane EÚ (CE), EAC

Elektromagnetická Vyhovuje požiadavkám na triedu A ITE, vrátane EÚ (smernica EMC)
Okolitý

EÚ RoHS; REACH; WEEE

Záruka

Obmedzená záruka jeden rok

Informácie o celom portfóliu veľkoformátových tlačových materiálov HP nájdete na globalBMG.com/hp.
Ďalšie podklad. vrstvy pre HP veľkoformátové médiá a formáty si pozrite na: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré
sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako
ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
4AA5-7038SKE Vytvorené v EÚ august 2015

