Impressora HP Designjet 10000s Series

Veja o seu negócio a crescer com a Impressora HP Designjet 10000s, de 104
polegadas, super larga e de alta qualidade. Aumente as vendas com novos
serviços, e expanda as suas receitas com os acessórios incluídos de manuseamento
de suportes e os consumíveis fáceis de utilizar que melhoram a produtividade.
Esta HP Designjet foi concebida para tipografias digitais, oficinas de sinalização e impressores de grandes dimensões, com
necessidades de impressão de volume médio, que pretendem melhorar a oferta da sua gama de aplicações e manter níveis de
elevada produtividade, mantendo os custos baixos.

Impressora HP Designjet
10000s

Crie oportunidades para expandir o seu negócio com aplicações de sinalização extra larga e de alta qualidade.
Impulsione o seu negócio e aumente a rentabilidade, oferecendo uma maior gama de serviços com esta impressora Designjet de
104 polegadas. Os acessórios sofisticados de manuseamento de suportes, incluídos na embalagem, permitem obter uma elevada
produção de impressão, com rolo duplo e impressão frente e verso, e impressão em malha sem um separador. As elevadas
velocidades, até 30 m²/h, e os baixos custos operacionais fazem que seja a ferramenta perfeita para tiragens pequenas. Produza
sinalização resistente em suportes económicos sem revestimentos especiais e aumente o retorno do seu investimento.
Impressione os clientes com sinalização e faixas resistentes e espectaculares, super largas, de 104 polegadas.
Espante os seus clientes com gráficos super largos, de 104 polegadas, e de alta qualidade, com cores saturadas e pretos densos.
A resolução real de 720 x 720 ppp proporciona texto nítido e bem definido e uma impressionante qualidade de imagem para
visualização a curta distância, tanto em aplicações interiores como exteriores. Além disso, as tintas HP com baixo teor de
dissolventes produzem uma maior gama cromática de cores saturadas, até em suportes económicos sem revestimentos especiais.
Obtenha impressões duráveis que resistem ao desbotamento durante três anos, sem laminagem1, resistentes a riscos, manchas e
gretas.

Reduza drasticamente os tempos de resposta, melhore a produtividade e aumente a sua capacidade de impressão.
Usufrua de impressão de alta velocidade, até 30m²/h, com seis cabeças de impressão piezoeléctricas industriais, numa
configuração alternada. Os tinteiros HP 790 de elevada capacidade, com 1.000 ml, podem ser substituídos durante um trabalho
de impressão. Expanda a produtividade: esta impressora de 104 polegadas é fornecida com acessórios sofisticados de
manuseamento de suportes para impressão com rolo duplo e frente e verso, e impressão em malha sem um separador, além de
uma bobina de enrolamento de alta resistência, para rolos com até 110 kg de peso. Utilize o secador de alta velocidade de 104
polegadas2 para impressões com elevada densidade de cobertura de tinta.

1 Com base em testes HP internos, sob condições de teste específicas e em relação aos principais concorrentes

2 O secador está disponível como acessório opcional; é necessário um secador para quando se imprime a velocidades elevadas e se utiliza a bobina de

enrolamento automático para enrolar as impressões, bem como quando estas têm de ser manuseadas imediatamente; este secador necessita de um circuito de
alimentação de 230 V.

Informações para
encomendas

Especificações técnicas
Tecnologia de impressão
Bocais da cabeça de impressão
Qualidade de impressão
Número de tintas
Tipos de tinta
Tamanho das gotas de tinta
Estabilidade na Exposição à Luz
Linha
Memória
Margens de impressão (mm)

Tipos de suportes
Comprimento máximo dos suportes
Largura máxima dos suportes de
impressão
Comprimento Máximo de Impressão
Espessura do suporte
Rollo
Peso de cabeça de impressão
Manuseamento de suportes

Cabeças de impressão a jacto de tinta piezoeléctricas
512
Até 720 x 720 ppp
Preto, turquesa, magenta, amarelo, turquesa claro, magenta claro
Tintas HP pigmentadas com baixo teor de dissolventes
12 pl
Três anos sem laminagem. Com base em testes HP internos, sob condições específicas e em relação aos principais concorrentes
Precisão de linha: +/- 0,3% ou +/- 5 mm, sendo válido o maior
Standard : 192 MB; máximo : 192 MB
Rollo
superior:
5 mm
inferior:
5 mm
esquerda:
5 mm
direita:
5 mm
Papel, vinil auto-aderente, lona para faixas, películas, tecidos
Rollo: 50 m (dependente do RIP)
2641 mm
50 m (dependente do RIP)
0,07 – 0,63 mm
Peso máximo: 110 kg
2,1 até 2,6 mm
Bobina de enrolamento automático com 2 posições, rolo a rolo

Q6693A
Impressora HP Designjet 10000s,
cabeças de impressão (6), tinteiros a
cores de 1000 ml (6), depósito de
resíduos, rolo de suportes, tubo de
papel com 104 polegadas (conjunto
de 2), kit de manutenção, chave de
fendas, garras de enrolador principal,
enrolador principal (conjunto de 2),
subenrolador, barra de tensão (2 com
flanges, 1 sem flanges), espaçadores
em borracha (A, B e C), guia de barra
de tensão (um conjunto), suportes para
ajuste, flanges de tubo de papel
(conjunto de 2), suporte de barra de
tensão (conjunto de 5), batente de veio
(2 conjuntos, cada um com 2 peças),
protecção de margem, pedal de
comando, separador, conjunto de rolo
duplo, kit de ligação de exaustão,
segundo depósito de resíduos de tinta

Informações para
encomendas

Especificações técnicas
Interface e conectividade
Software
Compatibilidade com sistemas operativos

Requisitos mínimos do sistema
Requisitos recomendados do sistema
Alimentação

Dimensões (l x p x a)
Peso
Ambiente de funcionamento

Certificações

Garantia

Standard: Hi-Speed USB - compatível com a especificação USB 2.0
Disponibilidade de acessório ONYX® PosterShop® 7.0 para HP Designjet (opcional, não incluído, vendido separadamente)
para a Impressora HP Designjet 9000s e a Impressora HP Designjet 10000s.
Windows® 2000 (com o SP mais recente), 2000 Professional (com o SP mais recente), XP Home e XP Professional (SP2).
Opcional: Windows® 2000 (com o SP mais recente), 2000 Professional (com o SP mais recente), XP Home e XP Professional
(SP2)
Intel Pentium III/AMD Athlon 2,5 GHz ou superior, 1 GB de RAM por CPU, disco rígido de 40 GB, monitor 1280 x 768 com
cores de 16 bits
Intel Pentium IV 2,5 GHz ou superior, 2 GB de RAM por impressora, disco rígido Serial ATA de 120 GB, monitor 1280 x 768
com cores de 16 bits
Requisitos: Impressora: Voltagem de entrada 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-1 Hz), 2 Amperes; aquecedor: 220 a
240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-1 Hz), 8 Amperes. Consumo: Impressora: 450 Watts no máximo; impressora com
aquecedor: 2300 Watts no máximo
Fora da caixa: 3710 x 890 x 1210 mm. Na caixa: 3900 x 1100 x 1570 mm
Fora da caixa: 380 kg. Na caixa: 600 kg
Temperatura de funcionamento: 15 até 30 °C. Temperatura de funcionamento recomendada: 20 a 25° C. Humidade de
funcionamento: 30 a 70% de HR. Humidade de funcionamento recomendada: 30 a 70% de HR. Temperatura de
armazenamento: -5 até 40 °C. Humidade de armazenamento: 10 a 80% HR. Pressão sonora: LpAm60 dB(A)
Segurança: Em conformidade com a IEC 60950, incluindo a Directiva relativa a Baixa Tensão da UE e EN60950, certificação
CSA para os EUA e o Canadá, a Rússia VNIIS. Certificações EMC: Em conformidade com os requisitos da Classe A, incluindo
UE (Directiva CEM), EUA (Normas FCC), Canadá (DoC), Austrália (ACA), Nova Zelândia (MoC), Coreia (MIC)
Impressora: garantia de um ano; cabeças de impressão: garantia de um ano

Acessórios
Q6694A Secador de Alta Velocidade
HP Designjet para HP Designjet
10000s
Q6696A Liner para HP Designjet
10000s
Q6669B ONYX® PosterShop® 7.0
para HP Designjet
Q6668E Sistema de Purificação do Ar
para a HP Designjet - 220 V
Q6710A Filtro APS HP Designjet

Tintas para impressoras
CB271A Tinteiro Preto HP 790 de
1000 ml
CB272A Tinteiro Turquesa HP 790 de
1000 ml
CB273A Tinteiro Magenta HP 790 de
1000 ml
CB274A Tinteiro Amarelo HP 790 de
1000 ml
CB275A Tinteiro Turquesa Claro HP
790 de 1000 ml
CB276A Tinteiro Magenta Claro HP
790 de 1000 ml
CB293A Kit de Limpeza para o
Raspador HP 790
CB294A Kit de Limpeza para a Tampa
HP 790

Suportes de impressão
Q8679AE Faixa HP Premium em tecido
de reforço, 470 g/m²-54"/1372 mm x
30,5 m
Q8681AE Faixa Universal HP em
tecido de reforço, 440
g/m²-54"/1372 mm x 30,5 m

Serviço e suporte
UE703A/E HP Care Pack, no dia útil
seguinte, no local de instalação, 3
anos
UE709A/E HP Care Pack , 13x5
dentro de 4 horas no mesmo dia útil,
no local de instalação, 3 anos
UE712PE HP Care Pack, Pós-garantia,
no dia útil seguinte, no local de
instalação, 1 ano
UE714PE HP Care Pack, Pós-garantia,
13x5 dentro de 4 horas no mesmo dia
útil, no local de instalação, 1 ano
UE704E HP Care Pack, no dia útil
seguinte, no local de instalação, 4
anos
UE705E HP Care Pack, no dia útil
seguinte, no local de instalação, 5
anos
UE715A/E HP Care Pack, no dia útil
seguinte, no local de instalação,
apenas impressora, 3 anos
UF047E HP Care Pack, no dia útil
seguinte, no local de instalação, com
1 Kit de Manutenção Preventiva, por
ano, Suporte de HW, 3 anos
Para obter uma lista completa de
consumíveis, acessórios e serviços,
consulte
http://www.hp.com/go/designjet

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