Tlačiareň radu HP Designjet 1050c/1055cm Plus

Rad HP Designjet 1000 plus prináša jedinečné vysokovýkonné funkcie
a spája v sebe skvelú kvalitu obrazu, prevratnú rýchlosť tlače, jednoduchú
obsluhu a tlač bez potreby obsluhy.
Pre expertov CAD a používateľov GIS, ktorí potrebujú tlačiť vysokokvalitné veľkoformátové výstupy, aby mohli posudzovať,
komunikovať a dokumentovať svoje návrhy, tento rad HP Designjet 1000 plus prináša vysoký výkon a produkčnú rýchlosť, ktorú
10- a viacčlenné pracovné skupiny očakávajú.
Dosiahnite vždy čiary a obraz v kvalite bez kompromisov.
● Brilantné obrázky fotografickej kvality so skutočným rozlíšením tlače 600 dpi vo farbe
● Presné umiestňovanie atramentu a dostupné rozlíšenie čierno-bielej tlače 1 200 dpi zabezpečujú ostré a presné čiary a text

Tlačiareň HP Designjet
1050c Plus

Tlačiareň HP Designjet
1055cm Plus

Rýchla a spoľahlivá veľkoformátová produkčná tlač.
● Vychutnajte si rýchle spracovanie úloh pomocou štandardnej pamäte 64 MB, rozšíriteľnej do 256 MB pre ešte vyššiu rýchlosť
zložitejších tlačových úloh
● Tlačiareň HP Designjet 1055CM plus má zabudovaný 7,5 GB pevný disk
● Jednopalcové tlačové hlavy a 512 trysiek zabezpečujú vysokú rýchlosť tlače bez zníženia kvality vďaka technológii HP
Jetexpress
● Dosiahnite tlač čiar v rýchlom režime: 45 sekúnd (A1) a obrázky v rýchlom režime: 85 sekúnd (A1)
● Rýchlejší prenos dát pomocou nového tlačového servera HP Jetdirect 620n
Zvýšte produktivitu a súčasne rozšírte možnosti správy médií bez potreby obsluhy.
● Samočistiace tlačové hlavy s predĺženou životnosťou znamenajú minimálnu mieru zásahov
● Zaklápacie, veľkokapacitné atramentové kazety (až 350 ml) umožňujú dlhšie obdobia tlače
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Záruka

Termálna atramentová tlačiareň HP
512
Až 600 x 600 dpi
Čierna, azúrová, purpurová, žltá
Čierny pigmentovaný, farebný dye-based
Efektívna kvalita: 13 m2/hod.. Fotografická kvalita: 6,5 m2/hod.. *Približná mechanická rýchlosť tlače len pre čiarové výkresy
Presnosť riadka: +/- 0,2 %. Minimálna šírka: Teoretická hodnota: 0,0423 mm Skutočná hodnota: 0,050 mm (testované na
potiahnutých médiách a vodorovných čiarach)
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™
Štandardné : 64 MB; maximum : 256 MB; Možnosť rozšírenia : 64 MB, 128 MB
Plátený papier (žiarivo biely pre atramentovú tlačiareň, s povrchovou úpravou, fotografický), transparenty, priľnavá vinylová fólia,
fólia, pauzovací papier, glejený priesvitný (len čierny), pergamenový
Štandardné: Bal: Štandard: A0, A1, A2, A3, A4. List: Minimum: 21,1 × 21,1 cm, Maximum: 91,7 × 160 cm
Kotúč: 91,4 m. Hárok: 1,62 m
List a bal: 813 mm
1050c plus: 91 m; 1055cm plus: 91 m a viac; ak to operačné systémy dovolia a v závislosti od zložitosti súboru
Dvojitá dráha pre podávač listov a podávač roliek, automatické rezanie
Štandardné: Paralelný port Centronics, kompatibilný s rozhraním IEEE 1284 (ECP), HP Jetdirect 620N. Voliteľné: Sieťová karta
HP Jetdirect 10Base-T EIO, sieťová karta HP Jetdirect 10Base 2/10-T/LocalTalk EIO, sieťová karta HP Jetdirect Token Ring EIO,
sieťová karta HP Jetdirect 10/100Base-TX EIO
Nové ovládače sú k dispozícii na URL adrese http//www.hp.com/go/designjet
TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk/Appletalk
Požiadavky: Vstupné napätie 100 až 240 V striedavého prúdu (+/- 10 %, 50 – 60 Hz). Spotreba: Max. 200 W
Bez balenia: 1 566 x 675 x 1 290 mm
Bez balenia: 81 kg. Balené: 157 kg
Prevádzková teplota: 15 - 35 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 22 až 26 °C. Prevádzková vlhkosť: 20 - 80 % (relatívna
vlhkosť). Skladovacia teplota: -40 až 70 °C. Akustický tlak: LpAm54 dB (A). Prevádzková teplota: 15 - 35 °C. Odporúčaná
prevádzková teplota: 22 až 26 °C. Prevádzková vlhkosť: 20 - 80 % (relatívna vlhkosť). Skladovacia teplota: -40 až 70 °C.
Akustický tlak: LpAm54 dB (A)
Bezpečnosť: V súlade s IEC 950, na bezpečnostnom zozname UL, v súlade so smernicou EÚ o nízkom napätí a EN 60950,
schválenie NEMKO, certifikácia CSA v Kanade, NOM-1-NYCE v Mexiku, EZU v Českej republike, PSB v Singapúre, GOST v
Rusku, PCBC v Poľsku, CCIB v Číne. Certifikácie elektromagnetickej kompatibility: V súlade s: EÚ (smernica o EMC), USA
(predpisy FCC), Austrália (ACA), Nový Zéland (MOC), Kanada (DOC), požiadavkami na výrobky triedy B v Číne (triedy A pri
zapojení do sietí LAN), Japonsko (registrácia VCCI), Kórea (RRL) a Taiwan (certifikácia BCIQ).
Jednoročná záruka zahŕňa podporu a servis tlačiarne s príchodom vyškoleného technika HP na miesto inštalácie nasledujúci
pracovný deň. Tiež telefonickú podporu a podporu cez web a e-mail. Pomocou HP Support Pack-ov môžete predĺžiť vašu záruku
alebo aj rozšíriť úroveň servisu pre zabezpečenie vašich osobných požiadaviek na servis a podporu.

C6074B stojan tlačiarne, 2 vretená na
podávanie roliek, orezávač, nôž a
držiak, sieťový kábel, spotrebný
materiál HP 80 pre atramentové
tlačiarne, ovládače Microsoft®
Windows® AutoCAD, vzorka
tlačového materiálu HP, ZEHRaster pre
UNIX®, sprievodca inštaláciou sieťovej
tlačiarne HP, používateľská
dokumentácia, (káble rozhrania treba
objednať osobitne).
C6075B
Tlačiareň HP Designjet 1055cm Plus
Adobe® PostScript® 3

Príslušenstvo
Q1282A Pamäťový modul HP
Designjet SDRAM 64 MB
Q1283A Pamäťový modul HP
Designjet SDRAM 128 MB
C6078A Vreteno na médiá HP
C6079A Navíjacia cievka HP

Zásobníky atramentu
C4820A Čierna tlačová hlava
a čistiaca jednotka tlačovej hlavy HP
80
C4821A Azúrová tlačová hlava
a čistiaca jednotka tlačovej hlavy HP
80
C4822A Purpurová tlačová hlava
a čistiaca jednotka tlačovej hlavy HP
80
C4823A Žltá tlačová hlava a čistiaca
jednotka tlačovej hlavy HP 80
C4847A Purpurová atramentová kazeta
HP 80, 350 ml
C4848A Žltá atramentová kazeta HP
80, 350 ml
C4872A Azúrová atramentová kazeta
HP 80, 175 ml
C4873A Žltá atramentová kazeta HP
80, 175 ml
C4874A Purpurová atramentová kazeta
HP 80, 175 ml
C4890A HP value pack č. 80, čierna
(tlačová hlava, čistič tlačovej hlavy
a atramentová kazeta , 350 ml)
C4891A HP value pack č. 80, azúrová
(tlačová hlava, čistič tlačovej hlavy
a atramentová kazeta 350 ml)
C4892A HP value pack č. 80,
purpurová (tlačová hlava, čistič tlačovej
hlavy a atramentová kazeta , 350 ml)
C4893A HP value pack č. 80, žltá
(tlačová hlava, čistič tlačovej hlavy
a atramentová kazeta , 350 ml)
C4871A Čierna atramentová kazeta
HP 80, 350 ml
C4846A Azúrová atramentová kazeta
HP 80, 350 ml

Konektivita
C2951A Paralelný kábel HP
kompatibilný s rozhraním IEEE (B-typ),
3 metre
Úplný zoznam náplní, príslušenstva a
služieb nájdete na lokalite
http://www.hp.com/go/designjet

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