HP Scitex FB550-skrivare
Ta ett säkert steg mot konstant tillämpning

Öka utbudet till kunderna med konstant tillämpning
● Få verkligt värde med en prisvärd skrivare för tillämpningar i högsta kvalitet.

Robust, kompakt design som passar de flesta
arbetsytor

● Skriv ut på nästan alla styva/flexibla material1 upp till 64 mm; HP-bläck för
hög hållbarhet och flexibilitet.

● Du är redo att skriva ut i alla lägen – lita på HP-teknikens beprövade resultat
och få stöd från en partner du kan lita på.

● Specialisera dig, locka nya kunder; gör mer – vitt bläck2, dubbelsidig,
matt/glättad, texturerade effekter.

● Optimera ditt skrivarutrymme med en av de mest kompakta skrivarna på
marknaden.

● Utskriftslägen med förbättrad bildkvalitet, högre fotokvalitet i hög densitet
och hög opacitet för vitt.

● Hög driftstid med automatiskt underhåll, skrivhuvudsservice och
underhållsassistans från HP Print Care.

Leverera beställningar snabbt med enkelt, produktivt
arbetsflöde

● Trygg arbetsyta med fullt innesluten skrivare; HP UV-härdande bläck kräver
inte speciell ventilation.4

● Skriv ut inomhuskvalitet upp till 18,5 m²/t3 och hantera långa serier med
3-liters HP-bläck som tillbehör.
● Med ett effektivt arbetsflöde kan du ladda, skriva ut och samla upp material
samtidigt.
● Spara tid med kapacitet för flera bilder och olika storlekar, med upp till 4 ark
på samma gång och äkta full beskärning.
● Ny design med rullhållare på bord för flexibla substrat innebär enkel, snabb
och effektiv utskrift av korta serier.

1Utskrift på flexibla material med en HP Scitex FB550 Roll-utskriftssats (tillval). Utskriftsprestandan kan variera beroende på

materialet.
2För användning av vitt bläck krävs separat inköp av HP Scitex FB5xx/7xx uppgraderingspaket med vitt bläck.
3Utskriftshastigheten uppnådd i utskriftsläge för Indoor Signage (inomhusskyltar).
4Särskild ventilationsutrustning (luftfiltrering) är inte nödvändig för att uppfylla de amerikanska OSHA-kraven. Kunden avgör
själv om särskild ventilationsutrustning ska installeras – mer information finns i guiden för förberedelser av installationsplatsen.
Kunden bör se myndigheternas krav och bestämmelser som en vägledning.

HP Scitex FB550-skrivare

Teknisk information

Beställningsinformation

Utskrift

produkt
L1Q41A

Utskriftslägen

Express: 38,9 m²/t Outdoor Signage (utomhusskyltar): 31,5 m²/t Outdoor
Signage Plus (stora utomhusskyltar): 22,4 m²/t Indoor Signage (inomhusskyltar):
18,5 m²/t Indoor Signage Plus, (stora inomhusskyltar): 12,6 m²/t Foto: 9,2 m²/t
Foto Plus: 4,6 m²/t Outdoor Signage Plus, utskrift med vitt bläck: 9,3 m²/t Indoor
Signage, utskrift med vitt bläck: 8,6 m²/t Indoor Signage Plus, utskrift med vitt
bläck: 5,6 m²/t Photo, utskrift med vitt bläck: 4,2 m²/t Photo Plus, utskrift med
vitt bläck: 2,8 m²/t

Utskriftsupplösning Upp till 1200 x 600 dpi
Teknik

Piezoelektrisk bläckstråle, UV-härdande bläck

Bläcktyper

UV-härdande pigmentbaserat bläck

Bläckpatroner

Cyan, magenta, gult, svart, ljus cyan, ljus magenta, vitt (valfritt)

skrivhuvuden

12 (2 av varje: cyan, magenta, gult, svart, ljus cyan, ljus magenta); Alternativ: 12
(2 av varje: cyan, magenta, gult, svart, 4 vita)

Media
Hantering

Flatbädd, arkmatning samt rullmatning med HP Scitex FB550 Roll-utskriftssats
(tillval). Materialdrivmekanism med vakuumband för enkel laddning och exakt
frammatning av material

Rulle, vikt

81 kg

Rulle, diameter

23 cm (med Roll-utskriftssats som tillval)

Tjocklek

Upp till 64 mm

Tillämpningar

POP/POS; Exponeringar; Utomhusskyltar; Grafik för utställningar, evenemang;
Inomhusdekoration; Riktat styvt skyltmaterial; Utemöbler; Förpackningar i korta
serier; 3D-exponeringar

Anslutning

Standard: Fast Ethernet (100Base-T) med TCP/IP-protokoll och stöd för DHCP

tillbehör
CH231A
CQ118A
CQ121A
D9Z41A
L5D70A
L6E80A

Medföljer
HP Scitex FB550-skrivare; Standardbord för in- och
utmatning; HP-webbkamera med 5 m USB-kabel;
Rengöringssats; Användardokumentation; Site preparation
guide; Strömkabel; Extra nätanslutning; Installationspaket
HP UV-glödlampa för utbyte
HP Scitex FB500/700, uppgraderingssats med vitt bläck
HP Scitex FB500/700/950, rengöringssats för skrivare
HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP Software
HP Scitex FB550 förlängningsbord
HP Scitex FB550 Roll-utskriftssats

HPs originalbläckpatroner och förbrukningsmaterial för underhåll
CH122A
HP 1 liter UV-sköljmedel för skrivhuvud
CH151A
HP 12-pack luftfilter till Scitex-UV-lampa
CH216A
HP FB250 3 liter Scitex-bläck, cyan
CH217A
HP FB250 3 liter Scitex-bläck, magenta
CH218A
HP FB250 3 liter Scitex-bläck, gult
CH219A
HP FB250 3 liter Scitex-bläck, svart
CH220A
HP FB250 3 liter Scitex-bläck, ljus cyan
CH221A
HP FB250 3 liter Scitex-bläck, ljus magenta
CQ123A
HP FB251 2 liter Scitex-bläck, vitt

Yttermått (b x d x h)
Skrivare:

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

Förpackning:

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

Vikt
Skrivare:

719 kg (utan standardbord för in- och utmatning) [1 586 lb (utan standardbord
för in- och utmatning)]

Förpackning:

1050 kg (2 315 lb)

Akustik

Ljudtryck: 68 dB(A) (utskrift)

Miljökrav
Drifttemperatur

20 till 30 ºC

Luftfuktighet vid
drift

20–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande (med syntetiskt material, min.
40 % rekommenderas för att undvika statisk elektricitet, med pappersbaserade
material, max. 60 % max rekommenderas för att undvika bucklor)

Strömförsörjning
förbrukning

1900 W (utskrift); 2600 W (maximalt)

krav

Inspänning: 200 till 240 V~, enfas, 50/60 Hz, 12 A max

Certifiering
Säkerhet

Uppfyller ITE-kraven, inklusive EU- och CE-krav (EAC-direktivet)

Elektromagnetisk

Uppfyller ITE-kraven för klass A, inklusive EU-krav (EMC-direktivet)

Miljö

EU RoHS; REACH; WEEE

Garanti

Ett års begränsad garanti

Om du vill se hela HPs portfölj med material till storformatsskrivare, gå till globalBMG.com/hp.
För mer information om substrat och storlekar för HPs storformatsmedier, besök oss online på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för
HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller
utelämnanden i detta dokument.
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