Exakthet, precision
och säkerhet
HP PageWide XL och HP DesignJet storformatsskrivare

Utforska det bredaste sortimentet i branschen

HP PAGEWIDE XL
STORFORMATSSYSTEM

DesignJet XL 3600
MFP

3 D-A1/minut

PageWide XL 8000
skrivare
PageWide XL 3900
MFP

6 D-A1/minut

PageWide XL 5100
skrivare | MFP

PageWide XL 4100
skrivare | MFP

10 D-A1/minut

PageWide XL 4600
skrivare | MFP

20 D-A1/minut

PageWide XL 6000
(endast AMS )
skrivare | MFP

30 D-A1/minut

Utskriftshastighet

HP PageWide Xl-utbudet erbjuder skrivare som är perfekta för repro house och företag.
Spara på kostnader och öka produktiviteten i jobben tidseffektivt.

24 D-A1/minut

15 D-A1/minut
Låg volym (utskriftshörn, utskriftsrum)
300–500 m²/månad

Produktion (Reprografiker, CRD)

500–1000 m²/månad

1000–3500 m²/månad

>3500 m²/månad

Huvudfördelar
Planera budgeten utan problem
genom att skriva ut tekniska
dokument i svart och vitt och färg
till det lägsta priset på marknaden1.
Halvera dina förberednings- och
efterbehandlingskostnader2.

Öka produktiviteten genom att skriva ut på halva tiden
med en ultrasnabb processor, lokal PDF-hantering och
HP SmartStream programvara3. Lita på beprövad
HP PageWide XL Technology för oberoende utskrifter
i hög takt i dagens mest krävande utskriftsmiljöer4.

Få en ny kvalitetsstandard i
tekniska dokument med
HP PageWide Technology och
få skarpa linjer, fina detaljer
och lena gråskalor som slår
LED5.

Var redo för konstruktion
med HP PageWide XL
pigmentbläck, utskrifter som
inte bleknar6 med mörkt
svarta och livfulla färger,
även på obelagt band.

Dra nytta av de bästa
supporttjänsterna, tillförlitliga
utskrifter och prestanda. Få
mer gjort med dessa smarta
skrivare som möjliggör
minsta möjliga avbrottstid.

HP DESIGNJET
STORFORMATSSKRIVARE
Vår HP DesignJet Z-series och T-series skrivare levererar den
bildkvalitet, exakthet, hastighet, säkerhet och färg som behövs för att
tillfredsställa de mest krävande kunderna. Vårt breda sortiment håller
nere kostnaderna, hjälper dig att få nya kunder och fortsätta med
verksamheten.

Office – CAD, GIS, MFP och skannrar
Viktiga höjdpunkter:
 D
 essa skrivare är perfekta
för arkitektur, ingenjörs- och
byggföretag (AEC) och geografiska

HP DesignJet HD Pro MFP
inkluderar Z6dr PS 44-tums
skrivaren

HP DesignJet T2600 PS &
T2600dr PS 36-tums
Multifunction-skrivaren

HP DesignJet SD Pro MFP
inkluderar T1700dr PS
44-tums skrivaren

HP DesignJet T1700,
T1700 PS och T1700dr
PS 44-tums skrivarna

HP DesignJet T1600,
T1600 PS och T1600dr
PS 36-tums skrivarna

HP DesignJet T730
36-tums skrivaren

HP DesignJet T530 + T525
24-tums och 36-tums
skrivarna

HP DesignJet T130 +
T125 24-tums skrivaren

HP SD Pro Skanner
44-tums

HP HD Pro Skanner
42-tums

informationssystemsföretag (GIS).
 D
 e passar också bra för professionella
användare, arbetsgrupper och
myndigheter som använder MCAD.
 S
kriv ut, skanna eller kopiera kartor,
tekniska ritningar eller renderingar med
precis, exakt linjekvalitet och skarp text.

HP DesignJet T830 24” +
36-tums Multifunction
-skrivarna

Grafik och
grafikproduktion
Viktiga höjdpunkter:
 Z
-serien skrivare är perfekt för
tjänsteleverantörer av digital utskrift,
professionella fotografer, återförsäljare,
grafiska designers och företag med
geografisk informationssystem (GIS).
 P
 erfekt för dem som förväntar sig
professionella fotokvalitetsutskrifter
med god konsistens och precision.
 H
 ögt definierad munstyckesstruktur
(HDNA), Adobe PostScript® och HP Dual
HP DesignJet Z9 + z9dr
44-tums PostScript
skrivaren

HP DesignJet Z6 + Z6dr
44-tums PostScript
skrivaren

HP DesignJet Z6
och Z9 24-tums
PostScript skrivarna

HP DesignJet
Z6810 60-tums
produktionsskrivaren

HP DesignJet
Z6810 42-tums
produktionsskrivaren

HP DesignJet
Z6610 60-tums
produktionsskrivaren

Drop Technology tillhandahåller dubbel
munstyckesdensitet än tidigare
HP DesignJet Z-seriens skrivhuvuden.

Vanliga höjdpunkter
HP DesignJet skrivarna hjälper
dig att arbeta mer effektivt,
öka produktiviteten och sänka
kostnader—tillsammans med
den högsta standardkvaliteten
på utskrifter.

Adobe PostScript® gör att du
kan skriva ut alla dokument—
text, grafik, bilder och färg—
från alla datorplattformar
till alla kompatibla enheter
med högsta möjliga kvalitet.
Levererar optimerad kvalitet
i PANTONE® färgemulering
samt eliminerar fel och skriver
ut komplicerade PDF med
olika lager.

Adobe PDF Print Engine7
är en skrivarplattform med
hög hastighet och hög
naturtrogenhet som används
för att rendera innehåll i
PDF-jobb, konvertera grafik,
text och bilder till raster
för att driva HP DesignJet
storformatsskrivare. Den
tillhandahåller bearbetning
av parallella fält och förlängd
dekorfärgshantering med de
mjukaste skuggorna någonsin.

HP Pixel Control flyttar
byggande av färgeffekt,
bläcklager på bläcklager,
till att direkt välja färg på
pixelnivå. Detta resulterar
i smidigare överföringar,
fylligare och djupare färger,
exakta färgdekorer och
skarpare detaljer.

Levereras med branschens
första integrerade vertikal
trimmer. Detta inbyggda
finish-alternativ sänker
efterbehandlingstiden med
20 %8.

De flesta HP DesignJet
storformatsskrivare är
certifierade av Energy
STAR®, vilket innebär att de
uppfyller stränga riktlinjer
för effektivitet utan att offra
prestanda.

Mer information finns på
hp.com/go/pagewidexl
hp.com/go/designjet
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1. Baserat på material- och servicekostnader för jämförbara färgskrivare med kapacitet att skriva ut 4 A1-sidor per minut för utskrift av tekniska dokument
i stora format, och är under 150 000 amerikanska dollar, från och med april 2015, och som utgör över 80 % av den amerikanska och europeiska marknaden
under 2014, enligt IDC. Testvillkoren finns på hp.com/go/pagewidexlclaims. 2. Baserat på interna HP-tester av HP PageWide XL 8000 skrivare, jämfört
med att använda två olika skrivare (en svartvitt LED-skrivare och en färgskrivare). Testvillkoren finns på hp.com/go/pagewidexlclaims. 3. Användning av
programvaran HP SmartStream jämfört med användning av motsvarande programvaror. Testvillkoren finns på hp.com/go/pagewidexlclaims. 4. Beprövade
HP PageWide Technology ger kraft åt HP Inkjet Web Presses—producerar för nuvarande 4 miljarder tryck varje månad—och HP X seriens företagsskrivare.
5. För utdata framställda med HP PageWide XL-skrivare och LED-skrivare från olika tillverkare och som utgör mer än 50 % av de årliga leveranserna av LEDskrivare inom Nordamerika från och med 2014 enligt IDC. Testvillkoren finns på hp.com/go/pagewidexlclaims. 6. Jämfört med utskrifter som framställts med
HP 970/971/980-bläck som inte bleks och är fukttåliga enligt ISO 11798-certifiering för prestanda och hållbarhetsmetoder (Permanence and Durability
Methods). Testvillkoren finns på hp.com/go/pagewidexlclaims. 7. Kan kräva inköp av PostScript® modeller eller alternativt HP DesignJet PostScript®/PDF
uppgraderingsset. 8. Vertikal trimmer och dubbla valsar medföljer endast HP DesignJet Z9+dr 44-tums PostScript®-skrivare med V-trimmer. Upp till 20 %
kortare efterbehandlingstid baserat på HP:s interna tester jämfört med skrivare i HP DesignJet Z9+dr-serien utan inbyggd vertikal trimmer.

