HP DesignJet Z6 ve Z9 + Yazıcı Serisi

MÜKEMMELLİKTEN DAHA
AZIYLA YETİNMEYİN

Daha az mürekkeple daha yüksek kalite. Profesyonel fotoğraf baskısı ve yüksek
çözünürlüklü baskılar yapın ve ilk tümleşik dikey kesici özelliğiyle zaman
tasarrufu sağlayın.1 Endüstri lideri güvenlik özellikleriyle işinizi ve
bilgilerinizi koruyun. Ödün vermeden inanılmaz sonuçlar elde edin.
Her şey sizin istediğiniz gibi.

İki yeni yazıcı serisi, bir tek hedef:

MÜKEMMELLİK

Göz kamaştıran kalite, daha yüksek hız, daha fazla yalınlık ve endüstri
lideri güvenlik.

HP DesignJet Z9+
PostScript® Yazıcı Serisi

HP DesignJet Z6
PostScript® Yazıcı Serisi
Yüksek çözünürlükte ayrıntıların, yüksek kontrastlı
renklerin ve yumuşak geçişlerin çok önemli
olduğu harita ve diğer teknik çizimlerin baskısında
mükemmel sonuçlar verir, HP DesignJet Z6
PostScript® Yazıcı Serisi aynı zamanda güçlü işlemci
mimarisi sayesinde karmaşık dosyalarda kolayca
çalışılabilmesi sağlar. Tümleşik güvenlik özellikleri
cihazınızın, verilerinizin ve belgelerinizin korunmasına
yardımcı olur. Öte yandan tümleşik dikey kesici1
haritaları daha kısa sürede farklı boyutlarda keser.

Yüksek baskı hızlarında daha az mürekkeple profesyonel
fotoğraf kalitesinde baskı sağlayacak biçimde tasarlanan
HP DesignJet Z9+ PostScript® Yazıcı Serisi kaliteden
ödün vermeksizin 2,5 kat daha yüksek bir baskı hızına4
sahiptir. Tümleşik dikey kesicisi sayesinde baskı sonrası
işleme süresini %20'ye kadar kısaltır.2 Öte yandan biz
de HP Applications Center gibi yazılım çözümleriyle iş
akışınızı yalınlaştırmanıza yardım ederiz.3

Teknolojik yenilikler
Hem hızdan ödün vermeyen hem de daha az mürekkep kullanan yenilikçi HP teknolojileri, profesyonel fotoğraf kalitesi
sağlamak için birbirini tamamlayıcı özellikler sunar.
Orijinal HP Vivid Fotoğraf Mürekkepleri fotoğraf kağıdı ve özel kağıtlar üzerinde etkileyici profesyonel kalitede baskılar sağlamak
üzere optimize edilmiş ve yüksek çözünürlüklü HP baskı kafalarının kullanım ömrünü maksimize edecek şekilde tasarlanmıştır.
Kromatik kırmızı, mavi ve yeşil mürekkepler (RGB) gerçek doğal griyi sağlayan genişletilmiş bir renk gamı sunar.5 HP Vivid
Fotoğraf Mürekkepleri suya ve solmaya dayanıklı baskılar elde etmenizi sağlar.6
Yeni HP 746 Baskı Kafaları inç başına 2400 püskürtme ucuna sahip gerçek yüksek çözünürlüklü uç mimarisiyle (HDNA),
daha önceki HP DesignJet Z serisi baskı kafalarına kıyasla iki kat daha fazla püskürtme yoğunluğu sağlar. Çift damla teknolojisini
kullanan yüksek hassasiyetli HP baskı kafaları, yüksek hızlarda geniş alan dolgusu sağlamak için büyük, grenleri azaltmak için
de küçük damlaları birlikte kullanabilir, bu da açık renkli mürekkep kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Bütün bunları tamamen yeni bir yaklaşımla yöneten HP DesignJet Z9+ ve Z6 serisi yazıcılar HP Pixel Control özelliğiyle zorlu renk
kombinasyonlarında bile keskin detaylar ve yumuşak geçişler sunar.

Güvenlik her zaman öncelikli
Endüstri lideri güvenlik özellikleriyle işinizi ve bilgilerinizi koruyun. Cihazınızı, verilerinizi ve belgelerinizi korumak için HP arka planda
sürekli çalışır. HP Secure Boot, beyaz listeye alma ve kendi kendini şifreleyen sabit disk gibi özelliklerle cihazınıza ve verilerinize
yetkisiz erişimi kısıtlayın. PIN kodlu baskı gibi çözümler ve tümleşik kimlik doğrulamalı baskı8 gizliliğin sağlanmasına yardımcı olur.
Paralel biçimde, HP JetAdvantage Security Manager uygulaması da baskı ortamınızda güvenlik yönetimini kolaylaştırır.
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Baskı deneyiminiz eksiksiz olsun
Daha önce görmediğiniz bir baskı deneyimi yaşayın; baskılarınız, operasyonlarınız ve işletme ihtiyaçlarınız için tasarladığı geniş
yazılım çözümleri yelpazesiyle HP'nin baskı deneyiminizi kolaylaştırmasına fırsat tanıyın.
HP Applications Center tarafından sağlanan kolay tasarım araçları paketiyle profesyonel görünümlü geniş format baskıları
kolayca oluşturun ve üretin.3 HP’nin kapsamlı RIP sertifika programıyla mevcut iş akışlarınıza güvenle entegre edin.11 HP PrintOS
ile baskı işinizi daha yüksek denetim ve esneklikle yönetin ya da HP Click baskı yazılımının12 sağladığı tek tıkla baskı özelliğini
ve HP Partner Link tarafından kesintisiz tüketim malzemesi ve hizmet yönetimi tedariği için sağlanan Kullandıkça öde özelliğini
kullanarak yazıcı yönetimini basitleştirin.

HP DesignJet Z9+
PostScript® Yazıcı Serisi

Çift damla teknolojisine sahip yüksek
çözünürlüklü HP baskı kafaları
Açık renk mürekkep gerektirmez

GÖZ KAMAŞTIRICI — Yüksek
kaliteyi güvenle sağlayın
HP Pixel Control özelliğiyle yumuşak renk
geçişlerine sahip profesyonel fotoğraf
kalitesinde baskılar üretin; üstelik artık
çift damla teknolojisine sahip yeni yüksek
çözünürlüklü HP baskı kafalarında açık
renkli mürekkep kullanmanız gerekmiyor.
RGB HP Vivid Fotoğraf Mürekkepleriyle
daha geniş bir renk gamı elde edin. Üstün
eş parlaklık dağılımı elde etmek için
model yükseltin.7

HIZLI — Gecikme yaşamayın
İnç başına 2400 uca sahip yüksek
çözünürlüklü baskı kafalarıyla kaliteden
ödün vermeden 2,5 kat daha hızlı4 baskı
yapın. Tümleşik dikey kesiciye sahip ilk
yazıcıyla baskı sonrası işlemlerde işçilik
süresini %20'ye kadar kısaltın.1 İkili rulo
desteğiyle zaman tasarrufu sağlayın.1

KOLAY — Size ve müşterilerinize
özel yeni araçlar
İş akışınızı basitleştirin. HP Applications
Center ile posterden afiş ve kanvas gibi
malzemelere kadar kolayca uygulama
tasarımı yapın.3 Mevcut RIP'lerinizi
kullanın.11 HP PrintOS ile profesyonel
baskı ortamınızı daha iyi yönetmek için
uzak görünürlük ve denetim elde edin.
Daha fazla bilgi için:
hp.com/go/DesignJetZ9

9 HP Vivid Fotoğraf Mürekkepleri
Eşit dağılımlı parlaklık sağlamak için
HP Parlaklık Artırıcı7 ile yükseltin

Dikey kesici

Baskı sonrası işlemlerdeki işçilik süresini %20'ye
kadar azaltın4

Tümleşik güvenlik

Cihazınızın, verilerinizin ve belgelerinizin korunmasını sağlayın

HP Pixel Control

Yumuşak geçişler ve keskin detaylar için

Dahili i1 spektrofotometre13

Renk tutarlılığı ve doğruluğu elde edin

İkili rulo ve otomatik geçiş2

Daha kısa sürede malzeme değiştirin

HP Applications Center3

Araç ve şablonlarla tasarımı kolaylaştırın
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Çift damla teknolojisine sahip yüksek
çözünürlüklü HP baskı kafaları
Keskin detaylara ve yüksek kontrasta sahip
baskılar üretin

HASSAS — İnce ayrıntıları hassas
biçimde birbirinden ayırın
Yüksek çözünürlüklü HP baskı kafalarıyla
net detaylara ve yüksek kontrastlı
renklere sahip baskılar üretin; üstelik
artık çift damla teknolojisi sayesinde
açık renkli mürekkep kullanmanız
gerekmiyor. HP Pixel Control ile yumuşak
renk geçişleri elde edin. HP Vivid Fotoğraf
Mürekkepleri suya ve solmaya dayanıklı
baskılar yapmanıza olanak tanır.6

HIZLI — Gecikme yaşamayın
Güçlü işlemci mimarisi ve Adobe PDF
Print Engine ile karmaşık dosyaları
kolayca işleyin.14 İnç başına 2400
püskürtme ucuna sahip HP baskı
kafalarıyla %20'ye kadar15 daha hızlı baskı
yapın. Tümleşik dikey kesici ile haritaları
farklı boyutlarda daha kısa sürede kesin.1

KORUMA ALTINA ALIN — İşinizi
ve bilgilerinizi koruyun
HP Secure Boot, beyaz listeye alma,
kimlik doğrulamalı çözümler ve HP
JetAdvantage Security Manager gibi
tümleşik güvenlik özellikleri yazıcılarınızı
ve verilerinizi koruma altına almanızı ve
gizliliğinizi korumanızı sağlar.
Daha fazla bilgi için:
hp.com/go/DesignJetZ6

Dikey kesici1

Baskıları farklı boyutlarda daha kısa sürede
kesin

HP Pixel Control

Yumuşak geçişler ve keskin detaylar için

6 HP Vivid Fotoğraf Mürekkepleri

Hem iç hem de dış mekanlarda suya ve solmaya
dayanıklı baskılar6

Adobe PDF Print Engine14

Dört çekirdekli işlemci ve Adobe PDF Print Engine11,
en karmaşık dosyaların yönetimi artık daha kolay

HP Applications Center3
Araç ve şablonlarla tasarımı
kolaylaştırın

İkili rulo desteği ve otomatik rulo değiştirme1
Malzeme değiştirmek için daha az süre harcayın

Güvenlik özellikleri

Cihazınızın, verilerinizin ve belgelerinizin korunmasını sağlayın

D i p n ot la r
Dikey kesici ve ikili rulolar yalnızca V-Trimmer özellikli HP DesignJet Z6dr
44-in PostScript® Yazıcısıyla birlikte verilir.
2
Dikey kesici ve ikili rulolar yalnızca V-Trimmer özellikli HP DesignJet
Z9+dr 44-in PostScript® Yazıcısıyla birlikte verilir. Tümleşik dikey kesicisiz
HP DesignJet Z9+dr serisi yazıcılarla karşılaştırıldığında, HP şirket içi
testlerine göre baskı sonrası işçilik süresinde %20'ye varan azalma.
3
Applications Center: HP Applications Center hesabı, internet bağlantısı ile
internet özellikli ve bağlantısı olan cihaz gerektirir. Daha fazla bilgi için:
hpapplicationscenter.com.
4
Dahili HP testlerine dayanmaktadır. HP DesignJet Z3200 Profesyonel
Yazıcı serisiyle karşılaştırıldığında 2,5 kata varan daha hızlı baskı özelliği.
Baskı moduna ve malzeme türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
5
Kromatik mavi, kromatik yeşil, gri renkler ve isteğe bağlı parlaklık artırıcı
yalnızca HP DesignJet Z9+ PostScript® Yazıcı serisiyle birlikte verilir. İsteğe
bağlı parlaklık artırıcı yükseltmesi 2018'in ikinci yarısında kullanıma
sunulacaktır.
6
Performans baskı sistemi farklılıklarına bağlı olarak değişiklik
gösterebilir. Baskı kalıcılığı, HP Image Permanence Lab tarafından, HP
Vivid Fotoğraf Mürekkeplerinin 6 mürekkep kullanan HP DesignJet Z6200
Profesyonel Fotoğraf Yazıcısında kullanımına dayanılarak hesaplanmıştır.
Suya karşı dayanıklılık yazıcıya ve baskı profiline göre değişiklik gösterir.
Suya karşı dayanıklılık testi, HP Image Permanence Lab tarafından
bir dizi HP malzemesi üzerinde yapılmıştır ve ISO 18935 yöntemine
uygundur. İç mekan sergileme/doğrudan gün ışığından uzak noktalar
için görüntü kalıcılığı HP Image Permanence Lab tarafından bir dizi HP
malzemesi üzerinde incelenmiştir. Daha fazla bilgi için: HPLFMedia.com/
printpermanence.
7
Dahili HP testlerine dayanmaktadır, parlaklık artırıcısı bulunmayan HP
DesignJet Z9+ serisi yazıcılarla karşılaştırılmıştır. HP Parlaklık Artırıcı, mat
kaplamalı kağıtlar dışındaki fotoğraf kağıtlarında kullanılabilir. İsteğe
bağlı yükseltme 2018'in ikinci yarısında kullanıma sunulacaktır.
8
HP DesignJet Z9+ ve Z6 PostScript® Yazıcı serisi ürünleri Celiveo PIN ve
kimlik doğrulamalı baskı çözümleriyle tam olarak uyumludur.
9
Raporu hazırlayan: Risk Based Security / Cyber Risk Analytics, Ocak 2018.
10
Ponemon Institute, “Insecurity of Network-Connected Printers,” Ekim
2015; Help Net Security, “Why enterprise security priorities don’t address
the most serious threats,” Temmuz 2015; Anket katılımcılarının %26,2'si
müdahale gerektiren önemli bir BT güvenlik ihlâli yaşadığını, %26,1'den
fazlası da söz konusu olayların baskıyla ilgili olduğunu belirtmiştir. IDC, “IT
and Print Security Survey 2015” IDC #US40612015, Eylül, 2015.
11
HP onaylı RIP'lerin listesi için: http://www8.hp.com/tr/tr/large-formatprinters/designjet-printers/zseries-rips.html.
12
Resim seçildikten sonra baskı ayarlarında değişiklik yapmadan dosyanın
tamamını tek tıklamayla basabilirsiniz. PDF, JPEG, TIFF ve HP-GL/2
dosyaları için geçerlidir.
13
HP DesignJet Z9+ Yazıcı serisinde i1 renk teknolojisine sahip, X-Rite
tarafından üretilmiş bir spektrofotometre vardır. HP ile X-Rite arasındaki
yakın iş birliği, müşterinin kolaylık, kalite ve güvenilirlik taleplerini
karşılamak üzere tümüyle test edilmiş güvenilir bir çözüm sunar.
14
Adobe PDF Print Engine (APPE), Adobe'nin yüksek hız ve tutarlılık sunan
baskı platformudur. Sürüm 4, APPE'nin baskı işlerindeki teknoloji liderliğini
yeni performans verimliliği ve en yeni işleme özellikleriyle pekiştirmektedir.
APPE 4, inkjet baskı teknolojisini kullanan yazıcılarda iş akışı verimliliğini
artırır ve yenilikçiliğin sağladığı kar potansiyelini değerlendirir. Daha fazla
bilgi edinmek için adobe.com/products/pdfprintengine adresine gidin.
15
Dahili HP testlerine dayanmaktadır. HP DesignJet Z2600 PostScript®
Yazıcı ve HP DesignJet Z5600 PostScript® Yazıcı ile karşılaştırıldığında
%20 daha hızlı baskı yapabilir. Baskı moduna ve malzeme türüne bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
16
Spiceworks tarafından HP adına, 309 BT karar alıcısıyla Kuzey Amerika,
EMEA ve APAC bölgelerinde Kasım 2016'da yapılan anket.
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