εκτυπωτής HP Designjet 1050c/1055cm Plus

Η σειρά HP Designjet 1000 plus series παρέχει μοναδικά χαρακτηριστικά
παραγωγικότητας, καθώς συνδυάζει εξαιρετική ποιότητα εικόνας,
πρωτοποριακή ταχύτητα εκτύπωσης και ευκολία χρήσης, χωρίς ανάγκη
επιτήρησης.
Για σχεδιαστές CAD και χρήστες GIS που θέλουν να εκτυπώνουν σε μεγάλο μέγεθος με υψηλή ποιότητα προκειμένου να ελέγχουν,
να μεταδίδουν και να καταγράφουν τα σχέδιά τους, ο εκτυπωτής HP Designjet 1000 plus series παρέχει την υψηλή απόδοση και
ταχύτητες παραγωγής που αναμένονται από μεγάλες ομάδες εργασίας 10 ή περισσότερων ατόμων.

εκτυπωτής HP Designjet
1050c Plus

εκτυπωτής HP Designjet
1055cm Plus

Εξασφαλίστε ασυμβίβαστη ποιότητα γραμμής και εικόνας κάθε φορά.
● Φωτεινές εικόνες φωτογραφικής ποιότητας με πραγματική ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης 600 dpi
● Η ακριβής τοποθέτηση του μελανιού και η επεξεργάσιμη ασπρόμαυρη εκτύπωση 1200 dpi εξασφαλίζει καθαρά, ευκρινή κείμενα
και γραμμές
Γρήγορη και αξιόπιστη εκτύπωση μεγάλου μεγέθους.
● Επωφεληθείτε από τη γρήγορη επεξεργασία με τη βασική μνήμη 64 MB, αναβαθμίσιμη έως τα 256 MB, για ακόμη ταχύτερη
επεξεργασία πιο περίπλοκων σχεδιαγραμμάτων
● Ο εκτυπωτής HP Designjet 1055cm plus διαθέτει ενσωματωμένο σκληρό δίσκο 7,5 GB
● Γρήγορη εκτύπωση με κεφαλές εκτύπωσης μίας ίντσας και 512 ακροφύσια χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα εκτύπωσης, χάρη
στην τεχνολογία HP Jetexpress
● Εκτυπώστε γραμμικά σχέδια σε κατάσταση γρήγορης εκτύπωσης: 45 δευτερόλεπτα (A1) και εικόνες σε κατάσταση γρήγορης
εκτύπωσης: 85 δευτερόλεπτα (A1)
● Ταχύτερη μεταφορά δεδομένων με τον νέο server εκτύπωσης HP Jetdirect 620n
Αυξήστε την παραγωγικότητά σας ενώ απολαμβάνετε την ασυναγώνιστη δυνατότητα ανεπιτήρητης διαχείρισης μέσων.
● Οι κεφαλές εκτύπωσης μεγάλης διάρκειας απαιτούν ελάχιστη παρέμβαση του χρήστη
● Δοχεία μελανιού μεγάλης χωρητικότητας (έως 350 ml) που ασφαλίζουν στη θέση τους για μεγαλύτερες περιόδους εκτύπωσης

Πληροφορίες
παραγγελίας

Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνολογία εκτύπωσης
Ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης
Ποιότητα εκτύπωσης
Αριθμός μελανιών
Τύποι μελάνης
Ταχύτητα εκτύπωσης
Γραμμή
Γλώσσες εκτύπωσης
Μνήµη
Τύποι μέσων
Μεγέθη μέσων
Mέγιστο μήκος μέσων
Μέγιστο πλάτος μέσων
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης
Διαχείριση μέσων
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων
δικτύου
Ισχύς
Διαστάσεις (π x β x υ)
Βάρος
Περιβάλλον λειτουργίας

Πιστοποιήσεις

Εγγύηση

Θερμική εκτύπωση ψεκασμού HP inkjet
512
Μέχρι 600 x 600 dpi
Μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο
Μαύρη μελάνη με βάση χρωστικές ουσίες, έγχρωμη μελάνη με βάση το χρώμα
Παραγωγική ποιότητα: 13 m2/hr. Φωτογραφική ποιότητα: 6,5 m2/hr. *Ταχύτητες μηχανής εκτύπωσης κατά προσέγγιση για
γραμμικό σχέδιο μόνο.
Ακρίβεια γραμμών: +/- 0,2%. Ελάχιστο πλάτος: Θεωρητική τιμή: 0,0423 mm Πραγματική τιμή: 0,050 mm (η δοκιμή έγινε σε μέσα
με επικάλυψη και οριζόντιες γραμμές)
1050c plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4; 1055cm plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4, Adobe® PostScript® 3™
Βασική : 64 MB; μέγιστη : 256 MB; δυνατότητα αναβάθμισης : 64 MB, 128 MB
Χαρτί (κατάλευκο χαρτί inkjet, χαρτί με επικάλυψη και φωτογραφικό χαρτί) καμβάς, πανό, αυτοκόλλητο βινύλιο, φιλμ, χαρτί
αντιγραφής, ημιδιαφανές χαρτί (μόνο για ασπρόμαυρο), βέλβετ
Βασική: Ρολό: Βασικά: A0, A1, A2, A3, A4. Μεμονωμένα φύλλα: Ελάχιστο: 21,1 x 21,1cm, μέγιστο. 91,7 x 160 cm
Ρολό: 91,4 m. Φύλλο: 1,62 m
Φύλλα και ρολό: 813 mm
1050c plus: 91 m; 1055cm plus: 91 m και περισσότερο; εάν το επιτρέπει το λειτουργικό σύστημα και ανάλογα με την
πολυπλοκότητα του αρχείου
Διπλή δίοδος για τον τροφοδότη φύλλων και τον τροφοδότη ρολών, αυτόματος κόπτης
Βασική: Παράλληλη Centronics, συμβατή με IEEE 1284 (ECP), HP Jetdirect 620n. Προαιρετική: Κάρτες δικτύου HP Jetdirect
10Base-T EIO, HP Jetdirect 10Base2/10-T/LocalTalk EIO, HP Jetdirect Token Ring EIO, HP Jetdirect 10/100Base-TX EIO
Νέα προγράμματα οδήγησης διαθέσιμα στο URL http://www.hp.com/go/designjet
TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk/Appletalk
Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 100 έως 240 V AC (+10%, 50 έως 60 Hz). Κατανάλωση: 200 W μέγιστη
Εκτός συσκευασίας: 1.566 x 675 x 1.290. mm
Εκτός συσκευασίας: 81 kg. Συσκευασμένο: 157 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 35°C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 22 έως 26°C. Υγρασία λειτουργίας: 20% έως
80% σχετική υγρασία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 έως 70°C. Ένταση ήχου: LpAm54 dB (A). Θερμοκρασία λειτουργίας: 15
έως 35°C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 22 έως 26°C. Υγρασία λειτουργίας: 20% έως 80% σχετική υγρασία.
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 έως 70°C. Ένταση ήχου: LpAm54 dB (A)
Ασφάλεια: Συμβατός με IEC 950, καταχωρημένος κατά Safety UL; συμβατός με EU LVD και EN 60950, εγκεκριμένος κατά
NEMKO, πιστοποιημένος από CSA για τον Καναδά, NOM-1-NYCE για το Μεξικό, EZU για την Τσεχία, PSB για τη Σιγκαπούρη,
GOST για τη Ρωσία, PCBC για την Πολωνία, CCIB για την Κίνα.. Πιστοποιήσεις EMC: Συμβατός με: ΕΕ (οδηγία EMC), ΗΠΑ
(Κανόνες FCC), Αυστραλία (ACA), Νέα Ζηλανδία (MOC), Καναδάς (DOC) και απαιτήσεις για Προϊόντα Class B για Κίνα (Class A
όταν είναι συνδεδεμένα σε LAN), Ιαπωνία (καταχώρηση VCCI) Κορέα (RRL) και Ταϊβάν (πιστοποίηση BCIQ).
Η εγγύηση ενός έτους περιλαμβάνει επιτόπου υποστήριξη και συντήρηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον εκτυπωτή σας, από
εκπαιδευμένο τεχνικό της HP. Περιλαμβάνει επίσης υποστήριξη μέσω Web, τηλεφώνου και E-mail. Με τα πακέτα υποστήριξης HP
μπορείτε να επεκτείνετε την εγγύησή σας ή ακόμα να βελτιώσετε το επίπεδο της εγγύησής σας ώστε να ανταποκρίνεται στις δικές σας
απαιτήσεις συντήρησης και υποστήριξης.

C6074B βάση εκτυπωτή, 2 άξονες
τροφοδότησης ρολών, κοπίδι, κόφτης
και θήκη, καλώδιο τροφοδοσίας,
δοχεία μελάνης HP no. 80,
προγράμματα οδήγησης Microsoft®
Windows® AutoCAD, δείγμα μέσων
εκτύπωσης HP, ZEHRaster για UNIX®,
πρόγραμμα εγκατάστασης σε δίκτυο HP,
τεκμηρίωση χρήστη, (τα καλώδια
διασύνδεσης πρέπει να παραγγελθούν
ξεχωριστά).
C6075B
εκτυπωτής HP Designjet 1055cm Plus
Adobe® PostScript® 3

Εξαρτήματα
Q1282A Μονάδα μνήμης SDRAM
64mb HP Designjet
Q1283A Μονάδα μνήμης SDRAM
128mb HP Designjet
C6078A Άξονας τροφοδότησης μέσων
HP
C6079A HP Take-up Reel

Αναλώσιμα μελάνης
C4820A Κεφαλή εκτύπωσης HP 80
Black Printhead, μαύρο, με καθαριστή
κεφαλής
C4821A Κεφαλή εκτύπωσης HP 80
Cyan Printhead, κυανό, με καθαριστή
κεφαλής
C4822A Κεφαλή εκτύπωσης HP 80
Magenta Printhead, ματζέντα, με
καθαριστή κεφαλής
C4823A Κεφαλή εκτύπωσης HP 80
Yellow Printhead, κίτρινο, με καθαριστή
κεφαλής
C4847A Δοχείο μελάνης ματζέντα HP
80 350 ml Magenta Ink Cartridge
C4848A Δοχείο κίτρινης μελάνης HP
80 350 ml Yellow Ink Cartridge
C4872A Δοχείο κυανής μελάνης HP 80
175 ml Cyan Ink Cartridge
C4873A Δοχείο κίτρινης μελάνης HP
80 175 ml Yellow Ink Cartridge
C4874A Δοχείο μελάνης ματζέντα HP
80 175 ml Magenta Ink Cartridge
C4890A δοχείο μαύρης μελάνης σε
οικονομική συσκευασία HP no. 80
black value pack (κεφαλή εκτύπωσης,
καθαριστής κεφαλής εκτύπωσης και
δοχείο μελάνης, 350 ml)
C4891A δοχείο κυανής μελάνης σε
οικονομική συσκευασία HP no. 80
cyan value pack (κεφαλή εκτύπωσης,
καθαριστής κεφαλής εκτύπωσης και
δοχείο μελάνης, 350 ml)
C4892A δοχείο μελάνης ματζέντα σε
οικονομική συσκευασία HP no. 80
magenta value pack (κεφαλή
εκτύπωσης, καθαριστής κεφαλής
εκτύπωσης και δοχείο μελάνης, 350 ml)
C4893A δοχείο κίτρινης μελάνης σε
οικονομική συσκευασία HP no. 80
yellow value pack (κεφαλή εκτύπωσης,
καθαριστής κεφαλής εκτύπωσης και
δοχείο μελάνης, 350 ml)
C4871A Δοχείο μαύρης μελάνης HP
80 350 ml Black Ink Cartridge
C4846A Δοχείο κυανής μελάνης HP 80
350 ml Cyan Ink Cartridge

Συνδεσιμότητα
C2951A Παράλληλο καλώδιο IEEE
(Τύπου Β) HP - 3m
Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων,
εξαρτημάτων και υπηρεσιών,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/gr http://www.hp.com/go/designjet
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