Drukarki serii HP DesignJet Z6 i Z9 +

NIE OCZEKUJ NICZEGO
POZA DOSKONAŁOŚCIĄ

Lepsza jakość przy użyciu mniejszej liczby atramentów. Profesjonalnie
wyglądające zdjęcia i wydruki w wysokiej rozdzielczości oraz oszczędność
czasu dzięki pierwszemu zintegrowanemu pionowemu trymerowi1.
Ochrona pracy i informacji z zastosowaniem wiodących
w branży zabezpieczeń. Doskonałe rezultaty bez żadnych
kompromisów. Możesz uzyskać to wszystko.

Dwie nowe serie drukarek, jeden wspólny cel:

DOSKONAŁOŚĆ

Znakomita jakość, szybkość, prostota i wiodące w branży zabezpieczenia.

Drukarki PostScript® serii
HP DesignJet Z9+

Drukarki PostScript® serii
HP DesignJet Z6
Drukarki PostScript® serii HP DesignJet Z6 idealnie
nadają się do drukowania map i innych rysunków
technicznych, gdzie szczegóły w wysokiej
rozdzielczości, kolory o dużym kontraście i płynne
gradienty mają zasadnicze znaczenie. Również praca
ze złożonymi plikami jest prosta dzięki wydajnej
architekturze przetwarzania. Wbudowane funkcje
zabezpieczeń pomagają chronić urządzenie, dane i
dokumenty. Zintegrowany pionowy trymer1 umożliwia
przycinanie map do różnych rozmiarów przy użyciu
mniejszej liczby kroków.

Drukarki PostScript® serii HP DesignJet Z9+
zaprojektowano z myślą o dostarczaniu profesjonalnej
jakości wydruków fotograficznych z wysoką prędkością
przy użyciu mniejszej liczby atramentów. Pozwalają
one na 2,5 raza szybsze drukowanie4 bez kompromisów
w zakresie jakości. Zintegrowany pionowy obcinacz
skraca nawet o 20% czas przetwarzania końcowego2.
Naszym celem jest uproszczenie przepływu zadań za
pomocą oprogramowania, takiego jak HP Applications
Center3.

Innowacje w zakresie technologii
Nowatorskie technologie HP działają w parach, aby zapewnić profesjonalną jakość zdjęć bez żadnych kompromisów w zakresie
szybkości i przy użyciu mniejszej liczby atramentów.
Oryginalne atramenty fotograficzne HP Vivid są zoptymalizowane pod kątem dostarczania niezwykłych wydruków
o profesjonalnej jakości na papierach fotograficznych i specjalistycznych. Zaprojektowano je z myślą o zmaksymalizowaniu
czasu eksploatacji głowic drukujących HP o dużej rozdzielczości. Czerwone, niebieskie i zielone (RGB) atramenty chromatyczne
zapewniają szeroką gamę kolorów z prawdziwie neutralnymi szarościami5. Wydruki wykonane z użyciem atramentów
fotograficznych HP Vivid są odporne na działanie wody i blaknięcie6.
Nowe głowice drukujące HP 746 z prawdziwą architekturą wysokiej rozdzielczości (HDNA) oferującą 2400 dysz na cal
zapewniają dwukrotnie wyższą gęstość dysz w porównaniu z wcześniejszymi głowicami drukarek serii HP DesignJet Z. Dzięki
zastosowaniu technologii podwójnej kropli głowice drukujące HP o wysokiej rozdzielczości tworzą kombinację kropel dużych
rozmiarów do wypełniania obszarów z dużą szybkością, podczas gdy krople małych rozmiarów redukują widoczne ziarno,
eliminując konieczność stosowania jasnokolorowych atramentów.
Zarządzanie tym procesem jest realizowane z całkowicie nowym podejściem. Drukarki serii HP DesignJet Z9+ i Z6 korzystają
z funkcji HP Pixel Control w celu uzyskiwania wyraźnych szczegółów i płynnych gradientów, nawet w przypadku trudnych
połączeń kolorów.

Bezpieczeństwo na pierwszym planie
Chroń swoją pracę i informacje dzięki wiodącym w branży zabezpieczeniom. Firma HP pracuje w tle, aby chronić Twoje
urządzenie, dane i dokumenty. Ogranicz nieautoryzowany dostęp do urządzenia i swoich danych dzięki funkcji HP Secure Boot,
listom dozwolonych i samoszyfrującemu dyskowi twardemu. Rozwiązania z zakresu uwierzytelniania, takie jak drukowanie
zabezpieczone kodem PIN i zintegrowane drukowanie w systemie kolejki wydruku8, pomagają chronić poufność. Dodatkowo
rozwiązanie HP JetAdvantage Security Manager upraszcza zarządzanie bezpieczeństwem w całym środowisku drukowania.
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Kompletny proces druku
Drukuj jak nigdy dotąd — pozwól firmie HP uprościć procedurę drukowania dzięki szerokiej gamie rozwiązań dostosowanych
do Twoich potrzeb związanych z drukowaniem, działalnością i biznesem.
Profesjonalnie wyglądające wydruki wielkoformatowe możesz tworzyć i drukować za pomocą zestawu prostych w obsłudze
narzędzi projektowych z oprogramowania HP Applications Center3. Bez obaw zintegruj istniejące przepływy zadań dzięki
rozbudowanemu programowi certyfikacji rozwiązań RIP firmy HP11. Zarządzaj działalnością związaną z drukowaniem
z zachowaniem większej kontroli i elastyczności dzięki systemowi HP PrintOS lub uprość zarządzanie drukarką, korzystając
oprogramowania HP Click do szybkiego drukowania12 i rozwiązania HP Partner Link Pay-per-use w celu bezproblemowego
zarządzania materiałami eksploatacyjnymi i usługami.

HP DesignJet Z9+
Seria drukarek PostScript®

Głowice drukujące HP o wysokiej
rozdzielczości z technologią
podwójnej kropli
Brak konieczności stosowania jasnych
atramentów

ZACHWYCAJĄCO — dostarczaj
wysoką jakość, której można
zaufać
Drukuj profesjonalnej jakości wydruki
fotograficzne z płynnymi przejściami
dzięki funkcji HP Pixel Control. Jasne
atramenty są zbędne w przypadku
nowych głowic drukujących HP
o wysokiej rozdzielczości z technologią
podwójnej kropli. Osiągnij szeroką gamę
dzięki atramentom fotograficznym RGB
HP Vivid. Zmodernizuj drukarkę, aby
uzyskać niezwykłą jednolitość połysku7.

SZYBKO — pracuj bez opóźnień
Drukuj 2,5 raza szybciej4, bez utraty
jakości dzięki głowicom drukującym
o wysokiej rozdzielczości z 2400 dyszami
na cal. Skróć nawet o 20% czasy pracy
przy przetwarzaniu końcowym dzięki
pierwszej drukarce wyposażonej
w zintegrowany pionowy trymer1.
Zaoszczędź czas dzięki obsłudze
podwójnej rolki1.

PROSTO — nowe narzędzia dla
Ciebie i Twoich klientów
Uprość swój przepływ zadań.
Z łatwością projektuj materiały od
plakatów po banery i płótna, korzystając
z oprogramowania HP Applications
Center3. Wykorzystaj bieżące rozwiązania
RIP11. Uzyskaj zdalnie wgląd i kontrolę,
aby lepiej zarządzać środowiskiem
produkcyjnym wydruków przy użyciu
systemu HP PrintOS.
Więcej na stronie
hp.com/go/DesignJetZ9

9 atramentów fotograficznych
HP Vivid

Dokonaj modernizacji drukarki, aby
zastosować wzmacniacz połysku HP7
i uzyskać jednolity połysk

Pionowy obcinacz

Skróć nawet o 20% czasy pracy przy
przetwarzaniu końcowym4

Wbudowane zabezpieczenia

Chroń swoje urządzenie, dane i dokumenty

HP Pixel Control

Płynne przejścia i wyraźne szczegóły

Wbudowany spektrofotometr i113
Uzyskaj spójność i dokładność
odwzorowania kolorów

Podwójne rolki i automatyczne
przełączanie2
Spędzaj mniej czasu na wymianie
nośników

HP Applications Center3

Uprość projektowanie dzięki
narzędziom i szablonom

HP DesignJet Z6
Seria drukarek PostScript®

Głowice drukujące HP o wysokiej
rozdzielczości z technologią
podwójnej kropli
Drukuj wyraźne szczegóły
i kolory o wysokim kontraście

PRECYZYJNIE — wyraźne
rozróżnienie subtelnych detali
Dostarczaj wydruki z wyraźnymi
szczegółami i kolorami o wysokim
kontraście za pomocą głowic
drukujących HP o wysokiej
rozdzielczości. Jasne atramenty są
zbędne w przypadku technologii
podwójnej kropli. Uzyskuj płynne
gradienty dzięki funkcji HP Pixel Control.
Wydruki przy użyciu atramentów
fotograficznych HP Vivid są odporne
na działanie wody i blaknięcie6.

SZYBKO — pracuj bez opóźnień
Obsługuj złożone pliki dzięki
wydajnej architekturze przetwarzania
i platformie Adobe PDF Print Engine14.
Drukuj nawet o 20% szybciej15 przy
użyciu głowic drukujących HP z 2400
dyszami na cal. Przycinaj mapy do
różnych rozmiarów w mniejszej
liczbie kroków dzięki zintegrowanemu
pionowemu trymerowi1.

BEZPIECZNIE — chroń swoją
pracę i informacje
Wbudowane funkcje zabezpieczeń,
takie jak funkcja HP Secure Boot,
listy dozwolonych, rozwiązania
w zakresie uwierzytelniania i program
HP JetAdvantage Security Manager,
pomagają chronić Twoje drukarki
i dane oraz zachować poufność.
Więcej na stronie
hp.com/go/DesignJetZ6

Pionowy obcinacz1

Przycinanie wydruków do różnych
rozmiarów w mniejszej liczbie kroków

HP Pixel Control

Płynne przejścia i wyraźne szczegóły

6 atramentów fotograficznych HP Vivid

Wydruki odporne na działanie wody i blaknięcie,
do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz6

Adobe PDF Print Engine14

Procesor czterordzeniowy i platforma Adobe PDF
Print Engine11 w celu obsługi nawet najbardziej
złożonych plików

HP Applications Center3

Uprość projektowanie dzięki narzędziom
i szablonom

Obsługa podwójnej rolki i automatyczne
przełączanie rolek1
Spędzaj mniej czasu na wymianach nośników

Funkcje zabezpieczeń

Chroń swoje urządzenie, dane i dokumenty

Pr z y pi s y
Pionowy obcinacz i podwójne rolki w komplecie tylko z 44-calową
drukarką PostScript® HP DesignJet Z6dr z obcinaczem V-Trimmer.
Pionowy obcinacz i podwójne rolki w komplecie tylko z 44-calową
drukarką PostScript® HP DesignJet Z9+dr z obcinaczem V-Trimmer.
Skrócenie czasu pracy przy przetwarzaniu końcowym nawet o 20%
w oparciu o wewnętrzne testy HP w porównaniu z drukarkami serii HP
DesignJet Z9+dr bez wbudowanego pionowego obcinacza.
3
Applications Center: Wymaga konta HP Applications Center, połączenia
internetowego oraz podłączonego urządzenia z obsługą Internetu.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie hpapplicationscenter.com.
4
Na podstawie wewnętrznych testów HP. Nawet 2,5 raza szybsze
drukowanie w porównaniu z drukarkami fotograficznymi serii HP
DesignJet Z3200. Możliwe różnice w zależności od trybu drukowania
i typu nośnika.
5
Kolory chromatyczny niebieski, chromatyczny zielony, szary oraz
opcjonalny wzmacniacz połysku dostępne tylko w przypadku drukarki
PostScript® serii HP DesignJet Z9+. Modernizacja drukarki umożliwiająca
korzystanie z opcjonalnego wzmacniacza połysku dostępna od drugiej
połowy 2018 roku.
6
Wydajność może się różnić w zależności od różnic w systemie zapisu.
Szacunkowe oceny trwałości dokonane przez HP Image Permanence
Lab na podstawie 6 atramentów fotograficznych HP Vivid o tym samym
składzie, użytych z fotograficzną drukarką produkcyjną HP DesignJet
Z6200. Odporność na działanie wody zależy od drukarki i profilu
drukowania. Ocena odporności na działanie wody przeprowadzona przez
HP Image Permanence Lab na różnych nośnikach HP według metody
testowej ISO 18935. Ocena trwałości ekspozycyjnej w pomieszczeniach
/ z dala od bezpośredniego światła słonecznego przeprowadzona przez
HP Image Permanence Lab na różnych nośnikach HP. Więcej informacji
można znaleźć w witrynie HPLFMedia.com/printpermanence.
7
Na podstawie wewnętrznych testów HP, w porównaniu z drukarkami serii
HP DesignJet Z9+ bez wzmacniacza połysku. Wzmacniacz połysku HP
może być używany na papierze fotograficznym z wyjątkiem papierów
z wykończeniem matowym. Opcjonalna modernizacja dostępna w drugiej
połowie 2018 roku.
8
Drukarki PostScript® serii HP DesignJet Z9+ i Z6 są w pełni zgodne
z rozwiązaniami Celiveo PIN i drukowania w systemie kolejki wydruku.
9
Raport firmy Risk Based Security / Cyber Risk Analytics, styczeń 2018 r.
10
Ponemon Institute, „Insecurity of Network-Connected Printers”,
październik 2015 r.; Help Net Security, „Why enterprise security
priorities don’t address the most serious threats”, lipiec 2015 r.;
26,2% respondentów ankiety doświadczyło poważnego naruszenia
bezpieczeństwa IT, które wymagało podjęcia działań naprawczych,
a ponad 26,1% tych incydentów obejmowało druk. IDC, „IT and Print
Security Survey 2015” IDC nr US40612015, wrzesień 2015 r.
11
Listę certyfikowanych przez HP rozwiązań RIP można znaleźć na stronie:
www8.hp.com/pl/pl/large-format-printers/designjet-printers/zseriesrips.html.
12
Po wybraniu obrazu możliwość druku jednym kliknięciem w przypadku
drukowania całego pliku bez żadnych modyfikacji ustawień drukowania.
Dotyczy plików PDF, JPEG, TIFF i HP-GL/2.
13
W drukarkach serii HP DesignJet Z9+ wbudowany jest spektrofotometr
i1 firmy X-Rite. Bliska współpraca firm HP i X-Rite zapewnia niezawodne
rozwiązanie, gruntownie sprawdzone pod kątem wymagań klientów
w zakresie łatwości obsługi, jakości i pewności działania.
14
Adobe PDF Print Engine (APPE) to szybka platforma druku o wysokiej
wierności firmy Adobe. Wersja 4 powiększa przewagę APPE pod
względem reprodukcji druku dzięki wyższej wydajności i przełomowym
funkcjom odwzorowywania. APPE 4 pozwala drukarkom na zwiększenie
wydajności przepływu zadań oraz wykorzystanie potencjału innowacji
technologii druku atramentowego. Więcej informacji można znaleźć
w witrynie adobe.com/products/pdfprintengine.
15
Na podstawie wewnętrznych testów HP. Nawet o 20% szybsze
drukowanie w porównaniu z drukarkami PostScript® HP DesignJet Z2600
i HP DesignJet Z5600. Możliwe różnice w zależności od trybu drukowania
i typu nośnika.
16
Ankieta Spiceworks przeprowadzona dla firmy HP wśród 309 decydentów
IT w Ameryce Północnej oraz rejonach EMEA i APAC, listopad 2016 r.
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