Drukarka HP Designjet seria 1050c/1055 cm Plus

Urządzenia z serii HP Designjet 1000 plus mają wyjątkowe zalety
zwiększające wydajność – łączą doskonałą jakość obrazu z bardzo dużą
prędkością druku, łatwością użytkowania i możliwością pracy bez nadzoru.
Urządzenia z serii HP Designjet 1000 plus zapewniają wysoką wydajność i produkcyjną prędkość druku, jakiej wymagają duże
(10 lub więcej osób) zespoły użytkowników systemów CAD i GIS, którym są potrzebne wysokiej jakości wydruki dużych
formatów służące do sprawdzania, udostępniania i dokumentowania projektów.
Znakomita jakość linii i obrazu za każdym razem.
● Doskonałe obrazy fotograficznej jakości dzięki rzeczywistej rozdzielczości druku w kolorze 600 dpi
● Precyzyjne nanoszenie atramentu i rozdzielczość druku w czerni 1200 dpi zapewniają wyraźne, ostre linie i tekst

Drukarka HP Designjet
1050c Plus

Drukarka HP Designjet
1055cm Plus

Szybki i niezawodny druk wielkoformatowy.
● Szybkie przetwarzanie dzięki standardowej pamięci 64 MB rozszerzalnej do 256 MB, co pozwala jeszcze szybciej
przetwarzać złożone prace
● Drukarka HP Designjet 1055cm plus ma wbudowany dysk twardy 7,5 GB
● Jednocalowe głowice drukujące z 512 dyszami umożliwiają szybki druk, a technologia HP Jetexpress zapewnia wysoką jakość
● Drukowanie wykresów w trybie fast: 45 sekund (A1), obrazów w trybie fast: 85 sekund (A1)
● Nowy serwer druku HP Jetdirect 620n zapewnia szybsze przesyłanie danych
Wzrost wydajności i wyjątkowe możliwości zdalnego zarządzania nośnikami.
● Trwałe, samooczyszczające się głowice drukujące to mniejsza liczba interwencji użytkownika
● Mocowane zatrzaskowo wkłady atramentowe o dużej pojemności (do 350 ml) umożliwiają drukowanie przez dłuższy czas

Dane techniczne
Technologia termiczna HP Inkjet
512
Do 600 x 600 dpi
Czarny, błękitny, purpurowy, żółty
Pigmentowy atrament czarny, barwnikowe atramenty kolorowe
Jakość produktywna: 13 m2/h. Jakość fotograficzna: 6,5 m2/h. *Przybliżone szybkości mechanizmu drukującego dla rysunków
linearnych
Linia
Precyzja linii: +/- 0,2%. Minimalna grubość: Wartość teoretyczna: 0,0423 mm Wartość rzeczywista: 0,050 mm (testowana
przy drukowaniu linii poziomych na nośniku powlekanym)
Języki drukowania
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™
Pamięć
Standardowo : 64 MB; maksymalnie : 256 MB; możliwość rozbudowy : 64 MB, 128 MB
Nośniki
Papiery HP Bright White Inkjet, HP Coated i HP Photo, HP Transluscent Bond (tylko do druku w czerni), papier ciągły, płótno,
winylowa folia samoprzylepna, folia poliestrowa, kalka techniczna, nośnik HP Vellum
Formaty nośników
Standardowo: Rola: Standardowo: A0, A1, A2, A3, A4. Arkusz: wymiary minimalne: 21,1 x 21,1cm, wymiary maksymalne:
91,7 x 160 cm
Maksymalna długość nośnika
Rolka: 91,4 m. Arkusz: 1,62 m
Maksymalna szerokość mediów
Arkusz i rola: 813 mm
Maksymalna długość drukowania
1050c plus: 91 m; 1055cm plus: 91 m i więcej, o ile pozwala na to system operacyjny i stopień złożoności pliku
Obsługa nośników
Dwie ścieżki podawania papieru – w arkuszach i z rolki, automatyczne obcinanie
Interfejsy
Standardowo: Port równoległy Centronics zgodny z normą IEEE 1284 (ECP), HP Jetdirect 620N. Opcjonalnie: Karta sieciowa HP
Jetdirect 10Base-T EIO, karta sieciowa HP Jetdirect 10Base2/10-T/LocalTalk EIO, karta sieciowa HP Jetdirect Token Ring EIO,
karta sieciowa HP Jetdirect 10/100Base-TX EIO
Obsługiwane systemy operacyjne
Nowe sterowniki dostępne przez http//www.hp.com/go/designjet
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk/Appletalk
Zasilanie
Wymagania: Napięcie wejściowe od 100 do 240 V (+/-10%), 50-60 Hz. Pobór mocy: maksymalnie 200 W
Wymiary (sz. x gł. x wys.)
Bez opakowania: 1566 x 675 x 1290 mm
Waga
Bez opakowania: 81 kg. W opakowaniu: 157 kg
Środowisko pracy
Temperatura pracy: od 15ºC do 35ºC. Zalecana temperatura pracy: od 22°C do 26°C. Wilgotność podczas pracy: wilgotność
względna od 20 do 80%. Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C. Ciśnienie dźwięku: LpAm54 dB(A). Temperatura
pracy: od 15ºC do 35ºC. Zalecana temperatura pracy: od 22°C do 26°C. Wilgotność podczas pracy: wilgotność względna od
20 do 80%. Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C. Ciśnienie dźwięku: LpAm54 dB(A)
Certyfikaty
Bezpieczeństwo: Zgodne z IEC 950, na liście bezpieczeństwa UL, zgodne z normami LVD i EN 60950 (UE), aprobata NEMKO,
certyfikat CSA (Kanada), NOM-1-NYCE (Meksyk), EZU (Czechy), PSB (Singapur), GOST (Rosja), PCBC (Polska), CCIB (Chiny)..
Certyfikacje EMC: Spełniane normy: UE (EMC), USA (FCC), Australia (ACA), Nowa Zelandia (MOC), Kanada (DOC), Japonia
(rejestracja VCCI), Korea (RRL), Tajwan (certyfikat BCIQ) oraz chińskie wymagania dla produktów klasy B (klasa A po
przyłączeniu do sieci LAN).
Gwarancja
Roczna gwarancja obejmuje obsługę na miejscu w następnym dniu roboczym. Dostępne jest także wsparcie telefoniczne i
poprzez internet. Pakiety serwisowe HP Supportpack pozwalają rozszerzyć gwarancję, a nawet dostosować poziom obsługi do
indywidualnych wymagań.
Technologia druku
Liczba dysz w głowicy drukującej
Jakość druku
Liczba atramentów
Typy atramentów
Prędkość druku

Informacje o
zamawianiu
C6074B podstawa drukarki, 2 osie
podajnika papieru z roli, obcinarka,
przewód zasilający, system
atramentowy hp nr 80, sterowniki do
Microsoft® Windows® dla AutoCAD,
próbka materiałów drukarskich hp,
ZEHRaster do systemu UNIX®,
instalator sieciowy hp, dokumentacja
użytkownika (kable interfejsu należy
zamówić osobno)
C6075B
Drukarka HP Designjet 1055cm Plus
Adobe® PostScript® 3

Akcesoria
Q1282A Moduł pamięci SDRAM 64
MB do HP DesignJet
Q1283A Moduł pamięci SDRAM 128
MB do HP DesignJet
C6078A Trzpień obrotowy na nośniki
HP
C6079A Szpula odbiorczaHP

Wkłady atramentowe
C4820A Czarna głowica drukująca i
gniazdo czyszczące HP nr 80
C4821A Błękitna głowica drukująca i
gniazdo czyszczące HP nr 80
C4822A Purpurowa głowica drukująca
i gniazdo czyszczące HP nr 80
C4823A Żółta głowica drukująca i
gniazdo czyszczące HP nr 80
C4847A Purpurowy wkład
atramentowy HP 80 (350 ml)
C4848A Żółty wkład atramentowy
HP 80 (350 ml)
C4872A Błękitny wkład atramentowy
HP 80 (175 ml)
C4873A Żółty wkład atramentowy
HP 80 (175 ml)
C4874A Purpurowy wkład
atramentowy HP 80 (175 ml)
C4890A czarny komplet eksploatacyjny
HP nr 80 value pack (głowica
drukująca, gniazdo czyszczące i
atramentowy wkład drukujący, 350 ml)
C4891A błękitny komplet
eksploatacyjny HP nr 80 value pack
(głowica drukująca, gniazdo
czyszczące i atramentowy wkład
drukujący, 350 ml)
C4892A purpurowy komplet
eksploatacyjny HP nr 80 value pack
(głowica drukująca, gniazdo
czyszczące i atramentowy wkład
drukujący, 350 ml)
C4893A żółty komplet eksploatacyjny
HP nr 80 value pack (głowica
drukująca, gniazdo czyszczące i
atramentowy wkład drukujący, 350 ml)
C4871A Czarny wkład atramentowy
HP 80 (350 ml)
C4846A Błękitny wkład atramentowy
HP 80 (350 ml)

Sieci i łączność
C2951A Przewód równoległy HP IEEE
(typu B) -3m
Kompletną listę materiałów
eksploatacyjnych, akcesoriów i usług
można znaleźć pod adresem
http://www.hp.com/go/designjet
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