HP Scitex FB750-printer
Udvid din virksomhed med muligheden for udskrivning på stive medier

Forøg det potentielle udbytte med større alsidighed
● Udvid med effektive fremstillinger med håndtering af skilte på op til 302 x
250 cm.
● Udskriv på stort set alle stive/fleksible medier1 på op til 64 mm; du kan stole
på, at HP-blæk giver holdbarhed og fleksibilitet.
● Dyk ned i specialiteter, og tiltræk nye kunder; udfør mere – udskrivning med
hvidt blæk2, dobbeltsidet udskrivning, mat/glans, strukturerede effekter.
● Forbedret billedkvalitet, forbedrede funktioner til billedudskrivning med høj
tæthed og høj gennemsigtighed af hvid.

Opnå høj produktivitet og en jævn arbejdsproces

Du får en robust og effektiv maskine, der er nem og
kompakt
● Vær klar til udskrivning – du kan stole på HP's teknik til at opnå anerkendte
resultater og få opbakning fra en partner, du kan stole på.
● Få robust ydeevne og fremføringssystem samt solide borde – alt sammen i
et pladsbesparende design.
● Højere oppetid med automatisk vedligeholdelse, servicering af skrivehoved
samt HP Print Care-vedligeholdelsesservice.
● Giver en sikker arbejdsplads med en fuldstændig lukket printer; HP's
UV-hærdende blæk kræver ikke specialventilation.4

● Du kan udskrive indendørskvalitet i op til 21,1 m²/t.3 og håndtere lange
trykoplag med 3-liters HP-blæk.
● Med den effektive arbejdsproces kan du kan ilægge, udskrive og samle
medier samtidig.
● Spar tid med funktioner til udskrivning af flere billeder, flere størrelser og op
til 6 ark på samme tid og tryk, der går helt ud til kanten.
● Et nyt design af valseholder på bordpladen til fleksible materiale gør det
nemt, hurtigt og effektivt at udskrive små oplag.

1Udskrivning på fleksible medier med et HP Scitex FB750-valseudskrivningssæt. Udskrivningsresultatet vil variere afhængigt af

mediet.
2Brug af hvidt blæk kræver anskaffelse af HP Scitex FB5xx/7xx-opgradringssæt til hvidt blæk.
3Udskrivningshastigheden blev opnået i udskrivningstilstanden til indendørs skiltematerialer.
4Der kræves ikke specielt ventilationsudstyr (luftfiltrering) for at overholde de amerikanske OSHA-krav. Kunden kan vælge at
installere specielt ventilationsudstyr – få mere at vide i vejledningen for forberedelse af installationssted. Kunderne bør
undersøge de lokale krav og bestemmelser.

HP Scitex FB750-printer

Tekniske specifikationer

Bestillingsoplysninger

Udskrivning

produkt
L1Q42A

Udskrivningstilstan Reklametavler: 85 m²/time
de
Ekspres: 43,6 m²/time
Udendørs skiltemateriale: 35,3 m²/time
Udendørs skiltemateriale Plus: 25 m²/time
Indendørs skiltemateriale: 21,1 m²/time
Indendørs skiltemateriale Plus: 14,3 m²/time
Foto: 10,3 m²/time
Foto Plus: 5,2 m²/time
Udendørs skiltemateriale Plus, udskrivning med hvidt blæk: 10,4 m²/time
Indendørs skiltemateriale, udskrivning med hvidt blæk: 9,9 m²/time
Indendørs skiltemateriale Plus, udskrivning med hvidt blæk: 6,4 m²/time
Foto, udskrivning med hvidt blæk: 4,7 m²/time
Foto Plus, udskrivning med hvidt blæk: 3,1 m²/time
Udskriftsopløsning Op til 1200 x 600 dpi
Teknologi

Piezoelektrisk Inkjet, UV-hærdende blæk

Blæktyper

UV-curable pigmentbaseret blæk

Blækpatroner

Cyan, magenta, gul, sort, lys cyan, lys magenta, hvid (tilbehør)

skrivehoveder

12 (2 af hver i cyan, magenta, gul, sort, lys cyan, lys magenta); Mulighed: 12 (2 af
hver i cyan, magenta, gul, sort, 4 hvid)

Medier
Håndtering

Flatbed, arkfremføring samt valsefremføring med HP Scitex
FB750-valseudskrivningssæt; Mediedrev med vakuumbælte til nem ilægning og
nøjagtig mediefremføring

Rulle, vægt:

81 kg

Rulle, diameter:

23 cm (med det valgfri opgraderingssæt til valseudskrivning)

Tykkelse

Op til 64 mm

tilbehør
CH231A
CQ118A
CQ121A
D9Z41A
L5D71A
L6E81A

Kassens indhold
HP Scitex FB750-printer; Standardinput- og outputborde;
HP-webkamera med USB-kabel på 5 m; Fodomskifter;
Rensesæt; Brugerdokumentation; Vejledning i
forberedelse af installationssted; Strømkabel; Ekstra
strømforsyning; Installationssæt
HP UV-erstatningspære
HP Scitex FB500/700 opgraderingskit, hvidt blæk
HP Scitex FB500/700/950 printerrensekit
HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP Software
HP Scitex FB750 udbygningsborde
HP Scitex FB750 valseudskrivningssæt

Originale HP-blækpatroner og forbrugsvarer til vedligeholdelse
CH122A
HP UV-skrivehovedrensevæske, 1 liter
CH151A
HP UV Scitex Lamp Air Filters, 12-pak
CH216A
HP FB250 Scitex-blæk, 3 liter, cyan
CH217A
HP FB250 Scitex-blæk, 3 liter, magenta
CH218A
HP FB250 Scitex-blæk, 3 liter, gul
CH219A
HP FB250 Scitex-blæk, 3 liter, sort
CH220A
HP FB250 Scitex-blæk, 3 liter, lys cyan
CH221A
HP FB250 Scitex-blæk, 3 liter, lys magenta
CQ123A
HP FB251 Scitex-blæk, 2 liter, hvid

Anvendelsesområ POP/POS. Displays. Udendørs udstillingsmaterialer. Udstilling, grafik til events.
der
Indendørs udstillingsmaterialer. Retningsbestemt stift skiltemateriale.
Udendørsmøbler; Små oplag af emballage. 3D displays
Tilslutning

Standard: Fast Ethernet (100Base-T) med TCP/IP-protokol og
DHCP-understøttelse

Mål (b x d x h)
Printer:

411 x 126 x 153 cm (162 x 50 x 60")

Emballering:

435 x 170 x 183 cm (171 x 67 x 72")

Vægt
Printer:

814 kg (uden standardinput- og outputborde) [1793 lb (uden standardinput- og
outputborde)]

Emballering:

1223 kg (2695 lb)

Lydforhold

Lydtryk: 68 dB(A) (udskriver)

Miljøkrav
Driftstemperatur

20 til 30ºC

Luftfugtighed ved 20 til 80 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende (med syntetiske medier
drift
anbefales min. 40 % for at undgå statisk elektricitet, med papirbaserede medier
anbefales maks. 60 % for at undgå udbuling)
Strømforsyning
Forbrug

1900 W (udskrivning); 2600 W (maks)

krav

Indgangsspænding: 200 til 240 VAC, enkeltfase, 50/60 Hz, maks. 12 A

Certificering
Sikkerhed

Overholder ITE-kravene, herunder EU (CE), EAC

Elektromagnetisk

Overholder ITE-kravene for klasse-A, herunder EU (EMC-direktivet)

Miljøansvar

EU RoHS; REACH; WEEE

Garanti

1 års begrænset garanti

Du kan se den samlede HP-portefølje om udskrivningsmaterialer til storformat i globalBMG.com/hp.
Hvis du vil se flere forbrugsvarer til HP storformatprintere, kan du besøge os på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den
garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.
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