Waarom upgraden van...
HP DesignJet Z2100 fotoprinter, Z2600 HP DesignJet Z5600 PostScript®-printer
Afdrukkwaliteit

HP DesignJet Z2600
PostScript®-printer
De meest betaalbare
hoogwaardige HP DesignJetprinter van 24 inch1

HP DesignJet Z2100
Fotoprinter 24”

Snellere afdruktijden10
HP Multi-Dimensional intelligente
technologie voor druppelpositionering9

Hoogwaardige chromatisch rode inkt
Hoogwaardige signage en levendige GISplattegronden met chromatisch rode inkt

Dubbele regelnauwkeurigheid7

Geleidelijke tinten

Coated

Gebruiksgemak

Geïntegreerde
Normaal ~2x sneller
Snel
~3x sneller

HP-RTL (HP-GL/2 en HP-RTL)

Kleurentouchscreen
Afdrukvoorbeeld

Adobe® PostScript 3

HP DesignJet Z2100
Fotoprinter 44”

HP DesignJet Z5600
PostScript®-printer
Snelle en efficiënte
hoogwaardige grafische
printer van 44 inch met
meerdere rollen

Slim afplakken8

Adobe PDF 1.7

Om afbeeldingskwaliteit te behouden

HP PCL 3 GUI

2400x1200 dpi
De geweldige resolutie die u gewend bent
Gedetailleerder afdrukken dankzij hoge
resolutie en minder korrels

CALS G4

E-mail afdrukken:

JPEG
TIFF

Twee rollen
Slim omschakelen11

Meer compatibiliteit met afdruktalen

Meer geheugen12

Direct vanaf USB
flashgeheugen
afdrukken

Glanzend
Beste ~3,5x sneller
Normaal ~2x sneller

HP GL/2

4x

HP DesignJet Click13

HP DesignJet 5000 / 5500 Printer to HP DesignJet Z5600 PostScript®-Printer
Afdrukkwaliteit

HP DesignJet Z5600
PostScript®-printer

HP DesignJet 5000 /
5500 Printer 42”

Snelle en efficiënte hoogwaardige grafische printer van
44 inch met meerdere rollen

HP Multi-Dimensional
intelligente technologie
voor druppelpositionering9

Hoogwaardige chromatisch rode inkt
Hoogwaardige signage en levendige
GIS-plattegronden met chromatisch rode inkt

Dubbele regelnauwkeurigheid14

Op pigment gebaseerde inkten

De op pigment
gebaseerde inktformule
is duurzamer dan eerdere
verfstoffen, waardoor
er meer toepassingen
mogelijk zijn

HP-RTL (HP-GL/2 en HP-RTL)

Slim afplakken8

Adobe PDF 1.7

Om afbeeldingskwaliteit te behouden

HP PCL 3 GUI

Duurzaam

Archiveerbaar

Waterbestendig

Coated

Beste 40% sneller
Normaal 2x sneller

Kleurentouchscreen
Afdrukvoorbeeld

2400x1200 dpi
Dubbele resolutie15
Gedetailleerder afdrukken dankzij hoge
resolutie en minder korrels

CALS G4

Meer geheugen17

E-mail afdrukken:

JPEG
TIFF

8x

Direct vanaf USB
flashgeheugen
afdrukken

HP GL/2

Waterbestendig
4

Geïntegreerde

Geleidelijke tinten

Adobe® PostScript 3

Verfstoffen

Gebruiksgemak

Snellere afdruktijden16

Meer compatibiliteit met afdruktalen

Twee rollen
Slim omschakelen11

HP DesignJet Click13

HP Vivid-foto-inkten
Nieuwste formule HP Vivid-foto-inkten
Meer verzadiging
Betere glansuniformiteit
Verbeterde krasbestendigheid
Groter
Cartridges zijn economischer2
130 ml & 300 ml
Chromatische rode inkt
Groter spectrum voor hoogwaardige,
levendige kleuren
3x sneller3
Nieuw mechanisch platform
Nieuwe printkop
Snellere droogtijd

HP Vivid-foto-inkten
Nieuwste formule HP Vivid-foto-inkten
Meer verzadiging
Betere glansuniformiteit
Verbeterde krasbestendigheid
Cartridgecapaciteiten om aan uw behoeften te voldoen5
130 ml & 300 ml
Chromatische rode inkt
Groter spectrum voor hoogwaardige,
levendige kleuren
2x sneller6
Nieuw mechanisch platform
Nieuwe printkop
Snellere droogtijd

1. Vergeleken met andere HP DesignJet-printers van de Z-serie.
2.	Er zijn nu grotere en meer economische vullingen beschikbaar voor de HP DesignJet Z2600 PostScript® Printer vergeleken met de HP DesignJet Z2100 24” Photo Printer. Met grotere vullingen bespaart
u niet alleen geld, maar werkt u ook efficiënter doordat er minder ingrepen nodig zijn.
3.	Met het nieuwe mechanische platform, nieuwe printkoppen en sneller drogende inkt kunt u met de DesignJet Z5600 en Z2600 PostScript® Printers 3 keer sneller afdrukken dan met de voorgaande serie
HP DesignJet Z2100 fotoprinters.
4. Tot 200 jaar archiveerbaar.
5. 	Terwijl de DesignJet 5500 alleen geschikt was voor cartridges van 680 ml, is de HP DesignJet Z5600 PostScript® Printer geschikt voor twee formaten cartridges, 130 ml en 300 ml, om volledig te
voldoen aan uw behoeften.
6.	Dankzij het nieuwe mechanische platform, nieuwe printkoppen en sneller drogende inkt kunt u met de HP DesignJet Z5600 PostScript® Printer tot 2 keer sneller afdrukken. Gebaseerd op gewoon papier
in normale modus in vergelijking met de DesignJet 5500 in productiviteitsmodus.
7. Regelnauwkeurigheid: Z2100 (+/- 0,2%); Z2600/Z5600 (+/- 0,1%)
8.	De slimme algoritmen van HP voor afplakken zorgen voor consistente afdrukkwaliteit, zonder dat de printer hoeft te worden gestopt wanneer een spuitmond weigert door compensatie met andere
spuitmonden.
9. De intelligente technologie voor druppelpositionering van HP Multi-Dimensional biedt slim geplaatste druppelformaten voor geleidelijke tinten en verlaagt tegelijkertijd het inktverbruik.
10. De HP DesignJet Z2600 en Z5600 PostScript® Printers vergeleken met de snelheid van hun meest verwante voorgangers op coated en normale mediatypen:
			
Coated		
Normaal		
Snel		
Glanzend
Beste		
Normaal		

Z2600

Z5600

2,3x
3,1x

2,1x
2,9x

3,3x
2,1x

3,5x
2,2x

11. Verbeter uw productiviteit met de dubbele rol van HP met intelligente mediaselectie, inbegrepen bij de HP DesignJet Z5600 PostScript® Printer.
12.	D e HP DesignJet Z2600 PostScript® Printer heeft 4 keer meer geheugen dan de originele DesignJet Z2100 24” fotoprinter zodat u meer capaciteit hebt om uw werk lokaal op te slaan en later opnieuw af
te drukken of om meerdere grote, complexe bestanden tegelijk naar de printer te sturen - zeer handig voor klanten die GIS-bestanden afdrukken.
13.	H P DesignJet Click-afdruksoftware: Vereenvoudig het afdrukproces—met real-print-voorbeelden, driverloze werking en afdrukken van PDF's met meerdere pagina's/bestanden voor roll-up-banners,
CAD-documenten, kaarten, en infographics voor presentaties. Help om de mediakosten te verlagen met automatische functies als nesting en waarschuwingen voor fouten in het bestand.
14. Regelnauwkeurigheid: 5500 (+/- 0,2%); Z2600/Z5600 (+/- 0,1%)
15. Tot 2400x1200 geoptimaliseerde dpi-resolutie, twee keer zoveel als de DesignJet 5500.
16.
				 Z5600
Papier met coating			
Beste				
96 ft²/h
Normaal 				
184 ft²/h**

5500 42”

Verbetering

68 ft²/h
89 ft²/h*

40%
2x

*Snelheid productiviteit
** Normale snelheid
			
17.	D e HP DesignJet Z5600 PostScript® Printer heeft 8 keer meer geheugen dan de originele DesignJet 5500 42” printer zodat u meer capaciteit hebt om uw werk lokaal op te slaan en later opnieuw af te
drukken of om meerdere grote, complexe bestanden tegelijk naar de printer te sturen - zeer handig voor klanten die GIS-bestanden afdrukken.

Ontdek meer: hp.com/go/designjet
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