
HP Designjet Z5200 fotoskriver

Endre bedriften med storformatutskrift i høy kvalitet som gir høy profitt, raskt og enkelt.

1 Sammenligning gjort mellom utskrift med HP Instant Printing Pro kontra utskrift fra et program, med driveren for en av filene
som støttes med HP Instant Printing Pro.
2Vurdering av visningsbestandighet innendørs/unna direkte sollys, under glass utført av HP Image Permanence Lab og/eller
Wilhelm Imaging Research, Inc. på en rekke HP-medier. Vurdering av bestandighet mot vann testet av HP Image Permanence
Lab på en rekke HP-medier.

Enkel og intuitiv.
● Spar halvparten av trinnene som er nødvendig for å lage en utskrift1: Send mange filer

om gangen, direkte til skriveren, uten å måtte vente for å åpne et program.

● HP Instant Printing Pro strømlinjeformer utskriftsprosessen fra start til slutt med rask
og enkel filklargjøring, automatisk nesting, forhåndsvisning, retning og
beskjæringsmerker.

● Få nøyaktige farger raskt, enkelt og kostnadseffektivt – det innebygde
spektrofotometeret gir automatisk kalibrering og profilering og minimerer kostbar
prøve-og-feile-utskrift.

● Produser utskrifter for mange forskjellige bruksområder ved å bruke HP fotoblekk.

Rask utskrift.
● Øk produktiviteten, spar opptil femminutter på hver utskrift og lever bestillinger raskt –

skriv ut opptil 41 m² (445 ft²) ved maksimal hastighet og 9 m² ved
produksjonshastighet uten å ofre kvalitet, med HP fotoblekk.

● Strømlinjeforme arbeidsflyten: Behandle store filer raskt og enkelt med en 160 GB
harddisk.

● Dra nytte av HP Designjet Excel Accounting Report for å spore jobber etter kunde, jobb
eller pris.

● Skriv ut uovervåket med HP-blekkrekvisita på 300 ml.

Skriv ut alle filformater.
● Få pålitelige resultater av høy kvalitet for en rekke bruksområder med innebygd

PostScript-støtte for PS/PDF-filer.

● Oppfyll kundenes forventninger raskt og pålitelig med HP Professional PANTONE
Emulation.

● Imponer kundene med farge- og svart-hvitt-utskrifter som varer opptil 200 år2, og med
oppløsning på opptil 2400 x 1200 optimaliserte dpi.

● Få kostnadseffektiv daglig utskrift og forbedret utskriftskvalitet med HP Universal Bond
Paper og HP Bright White Inkjet Paper med ColorPRO-teknologi.



HP Designjet Z5200 fotoskriver
Tekniske spesifikasjoner
Utskrift
Fargebilder 19 m²/time på bestrøkne medier; 7,7 m²/time på glansete medier
Utskriftsoppløsning Opptil 2400 x 1200 optimerte dpi
Marger (topp x bunn x venstre x høyre) Rull: 5 x 5 x 5 x 5 mm (uten kanter på fotopapir på rull)

Ark: 5 mm (topp), 5 mm (høyre), 5 mm (venstre), 17 mm (bunn)
Teknologi HP termisk blekkskriver
Blekktyper Pigmentbasert
Blekkfarger 8 (cyan, magenta, gul, lys cyan, lys grå, lys magenta, matt svart, svart foto)
Blekkdråpe 4 pl (lc, lm, lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)
Blekkpatroners utskriftsvolum HP 772 blekkpatron: cyan, magenta, gul, lys cyan, lys grå, lys magenta, matt

svart, svart foto (300 ml); HP 70 blekkpatron: cyan, magenta, gul, lys cyan, lys
grå, lys magenta, matt svart, svart foto (130 ml)

Skrivehodedyser 2112 per skrivehode (2 farger per skrivehode, 1056 dyser per farge)
Skrivehoder 4 (magenta og gul, matte svart og cyan, foto svart og lys grå, lys magenta og lys

cyan)
Utskriftshastighet 41 m²/time
Linjenøyaktighet +/- 0,2% av den angitte vektorlengden eller +/- 0,1 mm (det som er størst) ved

23° C (73º F), 50-60 % relativ fuktighet, på A0/E matt film i Best- eller
Normal-modus

Minste linjebredde 0,04 mm (HP-GL/2-adresserbar)
Garantert minste linjebredde 0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Største utskriftslengde 91 m (applikasjonsavhengig)
Maksimal optisk tetthet 2,5 maksimal svart optisk tetthet (4 L* min) (med HP Premium hurtigtørkende

glanset fotopapir og originalt HP-blekk)

Medier
Håndtering Arkmating; rullmating; medieskuff; automatisk kutter (kutter alle medier unntatt

lerret)
Typer Fotografisk papir, prøvetrykkpapir, kunstutskriftsmateriale, selvklebende, skilt og

bannere, brevpapir og bestrøket papir, bakgrunnsbelyst, fiber/tekstil
Vekt Opptil 500 g/m²
Størrelse 210 x 279 til 1118 x 1676 mm
Tykkelse Opptil 0,8 mm

Bruksområder
Bannere; Utstilling, evenementsgrafikk; Grafisk design; Innendørs plakater;
Strektegninger; Kart; Fotografier; Butikk/utstilling; Plakater; Presentasjoner;
Gjengivelser; Tekniske presentasjoner; Lerret

Minne
Standard 32 GB (virtuelt)
Harddisk Standard, 160 GB

Tilkobling
Grensesnitt (standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0; EIO Jetdirect-tilbehørsspor
Grensesnitt (tillegg) HP Jetdirect EIO-utskriftsservere
Utskriftsspråk (standard) Adobe PostScript® 3, Adobe® PDF, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2

(med gratis HP Instant Printing PRO)
Medfølgende drivere HP PCL 3 GUI og PostScript®-drivere for Windows® (optimalisert for AutoCAD

2000 og høyere) og Mac OS X; støtte for Citrix® XenApp- og Citrix®
XenServer-miljøer

Akustisk
Lydtrykk 49 dB(A)
Lydnivå 6,5 B(A)

Mål (b x d x h)
Skriver 1770 x 690 x 1047 mm
Pakket 1930 x 766 x 769 mm

Vekt
Skriver 86 kg
Pakket 123 kg

Strømforbruk
Maksimum Maks. 170 watt (aktiv), < 31 watt (hvilemodus), < 12 watt / < 30 watt med

innebygd Digital Front End (ventemodus), 0,1 watt (manuell av)
Krav til strømforsyning Inngangsspenning (autom. gjenkjenning) 100 til 240 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz

(+/-3 Hz), maks. 2 A

Innhold i esken
CQ113A Skriver; skrivehoder; introduksjonsblekkpatroner; 1118 cm (44") stativ; 1118

cm (44") spindel; Prøve på original HP-medierull; hurtigreferansehåndbok;
oppsettplakat; oppstartsprogramvare; strømledning

Miljøkrav
Temperatur ved drift 5 til 40 °C
Lagringstemperatur -25 til 55 ºC
Fuktighet ved drift 20 til 80 % RF
Fuktighet ved lagring 0 til 95% RF

Sertifisering
Sikkerhet EU (LVD- og EN 60950-1-samsvar); Russland (GOST)
Elektromagnetisk I overensstemmelse med klasse A-krav i EU (EMC-direktiv)
Miljømessig WEEE; EU RoHS; REACH; FEMP

Garanti
Ett års begrenset garanti. Alternativene for garanti og kundestøtte varierer per
produkt og med nasjonale og lokale lover og bestemmelser.

Bestillingsinformasjon
Produkt
CQ113A HP Designjet Z5200 1118 mm PostScript-skriver

Tilbehør
J8025A HP Jetdirect 640n utskriftsserver

Q6699A HP Designjet Zx100 44-spindel for grafikk

Blekkrekvisita
C9390A HP 70 130 ml lys cyan blekkpatron

C9404A HP 70 matt svart og cyan skrivehode

C9405A HP 70 skrivehode, lys magenta og lys cyan

C9406A HP 70 skrivehode, magenta og gul

C9407A HP 70 fotoskrivehode svart og lys grått

C9448A HP 70 130 ml matt, svart blekkpatron

C9449A HP 70 130 ml svart fotoblekkpatron

C9451A HP 70 130 ml lys grå blekkpatron

C9452A HP 70 130 ml cyan blekkpatron

C9453A HP 70 130 ml magenta blekkpatron

C9454A HP 70 130 ml gul blekkpatron

C9455A HP 70 130 ml lys magenta blekkpatron

CN629A HP 772 300 ml Designjet-blekkpatron, magenta

CN630A HP 772 300 ml Designjet-blekkpatron, gul

CN631A HP 772 300 ml Designjet-blekkpatron, lys magenta

CN632A HP 772 300 ml Designjet-blekkpatron, lys cyan

CN633A HP 772 300 ml Designjet-blekkpatron, foto svart

CN634A HP 772 300 ml Designjet-blekkpatron, lys grå

CN635A HP 772 300 ml Designjet-blekkpatron, matt sort

CN636A HP 772 300 ml Designjet-blekkpatron, cyan

Utskriftsmedier
B5E92A HP matt kunstlerret, 610 mm x 15,2 m (24 tm x 50 fot)

C2T50A HP matt universallerret – 610 mm x 15,2 m (24 tm x 50 fot)

Q7994A HP Premium hurtigtørkende silkefotopapir – 914 mm x 30,5 m (36 tm x 100 fot)

Q8747A HP Premium Vivid Color bakgrunnsbelyst film – 914 mm x 30,5 m (36 tm x 100 fot)

Service og kundestøtte
UV210E HP Care Pack maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet Z5200 44", 3 år
UV211E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet Z5200 44", 4 år
UV212E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet Z5200 44", 5 år
UV219E HP Care Pack, maskinvarestøtte innen 4 timer 13x5 for Designjet Z5200 44", 3 år
UV222PE HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet Z5200 44", 1 år
UV223PE HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet Z5200 44", 2 år
UV226PE HP Care Pack, etter garanti, støtte innen 4 timer 13x5 for Designjet Z5200 44", 1 år

Støttetjenester for HP Designjet tilbyr løsninger for kritiske forretningsmiljøer – installasjon, utvidet støtte og vedlikehold
samt en rekke verdiøkende tjenester. Se hp.com/go/designjet/support for mer informasjon.

Bruk originale HP-blekkpatroner og -skrivehoder for å få en konsistent høy kvalitet og pålitelig ytelse som bidrar til mindre
nedetid. Se hp.com/go/OriginalHPinks for mer informasjon.

Se globalBMG.com/hp for HPs komplette utvalg av utskriftsmateriell for store formater.

Besøk nettstedet http://www.hp.com/go/designjet/supplies for informasjon om flere substrater og størrelser for HP storformatmedier

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser.

4AA1-1323NOE Publisert i EMEA April 2014

http://hp.com/go/designjet/support
http://hp.com/go/OriginalHPinks
http://globalBMG.com/hp

