Veri sayfası

HP PageWide XL
Yüksek Kapasiteli İstifleyici
Yüksek kapasiteli çıktı çözümleri, özellikle HP PageWide XL
baskı hızlarına uyacak biçimde tasarlanmıştır

Tam çevrimiçi entegrasyon

Yüksek hız

Çeşitlilik

• Yazıcı ve yüksek kapasiteli istifleyici
arasındaki çift yönlü iletişim güvenli
çalışmayı sağlar

• HP PageWide XL Yüksek Kapasiteli
İstifleyici; HP PageWide XL yazıcılarının
hızını maksimize edecek biçimde
tasarlanmıştır

• 102 x 122 cm (40 x 48 inç) boyutuna kadar
olan sayfaları ve 70 - 200 g/m2 (19 - 53 lb)
ağırlığına kadar olan malzemeleri istifleyin

• Yüksek kapasiteli istifleyici durumunu
yazıcıdan veya HP SmartStream
yazılımından izleyin; iş kuyruğu yüksek
kapasiteli istifleyici durdurulduğunda kesilir

Daha fazla bilgi için lütfen bkz.
hp.com/go/pagewidexlsolutions

• İstifleyici kapağı sayesinde sert
malzemeleri güvenle kullanın
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Teknik özellikler
Genel

Kağıt kullanımı

Kapasite

En fazla 500 sayfa

Maksimum sayfa boyutu
Kağıt ağırlığı

102 x 122 cm (40 x 48 inç)
70 ile 200 g/m² (19 iile 53 lb) arası

Sayfa istifleme
Maksimum istifleyici hızı

Basılı yüz üstte
Dakikada 30 A1/D (yatay)

Minimum istifleme hızı

Yazıcı tarafından desteklenen minimum
hız
101,6 mm (40 inç) genişlikte sayfalar
(E boyutlu dikey)

İstifleyici tablasında desteklenen
maksimum sayfa boyutu

Bağlantı
Boyutlar

Desteklenen minimum
sayfa boyutu

A4 yatay

Desteklenen sayfa seti

3 inçlik rulo çekirdeğine sahip yazıcı
tarafından desteklenen tam kağıt seti

Tüketim

36,57 W (maksimum normal yük)
8,30 W (yalnızca motorlar çalışırken)

Voltaj aralığı

32 Vdc, 5 A

Sertifika

Güvenlik

IEC 60950-1:2005 (2. Basım) +A1:2009
+A2:2013 / EN60950-1:2006 +A11:2009
+A1:2010 +A12:2011+A2:2013
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 +A1:2011
+A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
Aşağıdakiler dahil olmak üzere Sınıf A
gereklilikleri ile uyumludur: ABD
(FCC kuralları), Kanada (ICES),
AB (EMC Direktifi), Avustralya ve
Yeni Zelanda (RCM), Japonya (VCCI)
CE işareti (RoHS, WEEE, REACH dahil). Çin,
Kore, Hindistan, Vietnam, Türkiye, Sırbistan
ve Ukrayna'daki WW RoHS malzeme
kısıtlaması gereksinimleriyle uyumludur

Elektromanyetik

Çalışma Ortamı

Yazıcının iletişim kablosu üzerinden sağladığı güç
Ambalajlı boyutlar
1500 x 1200 x 815 mm (59 x 47,2 x 32 inç)
Ambalajsız boyutlar

Ağırlık

Ambalajlı ağırlık

1400 x 1100 mm (55,1 x 43,3 inç), yazıcı
modeline göre ayarlanabilen yükseklik
160 kg (352 lb)

Çalışma Ortamı

Ambalajsız ağırlık
Çalışma sıcaklığı

107 kg (235 lb)
5 - 40 C° (41 - 104 F°)

Önerilen sıcaklık

15 - 35 C° (59 - 95 F°)

Çalışma ortamı nem oranı
Ses basıncı

%20 ila 80 RH, kağıt türüne bağlı olarak
56 dB(A) (6 inç/sn çalışma hızında)
65 dB(A) (15 inç/sn çalışma hızında)
7,1 B(A) (6 inç/sn çalışma hızında)
8,1 B(A) (15 inç/sn çalışma hızında)

Akustik

Güç

Ses gücü (baskı)

1

Garanti

90 gün

Sipariş bilgileri
Ürün

CZ319A

HP PageWide XL Serisi Yüksek Kapasiteli İstifleyici
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Sert malzemelerin kullanılmasını kolaylaştıran kapak
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HP PageWide XL Yüksek Kapasiteli İstifleyici,
500 sayfaya kadar kapasiteye sahip

3

Ayarlanabilen yükseklik

Daha fazla bilgi için lütfen bkz.
hp.com/go/pagewidexlsolutions
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