HP Designjet série Z3100 - Impressora fotográfica
INOVAÇÃO NAS CORES: Obtenha cores consistentes e precisas com o primeiro espectrofotômetro embutido (1
• Criação automatizada e simples de perfis ICC. O espectrofotômetro embutido da HP e um fluxo de trabalho automatizado proporcionam
simplicidade e confiabilidade para a realização precisa de perfis e da calibração da impressora. A Solução Avançada de Perfis da HP oferece
opções adicionais para a realização de perfis e a calibração do seu sistema de impressão.
• Ampla cobertura da gama. Mais de 80% da cobertura PANTONE®(2, e total conformidade com padrões de pré-impressão: SWOP, ISO,
GRACOL, EUROSCALE, TOYO, FOGRA e 3DAP.
• Espere cores consistentes em todas as impressões. Calibre a impressora e comece a usufruir da capacidade de repetição de cores entre impressões e
entre impressoras.

SEM LIMITES: Obtenha impressões incríveis que resistem a desbotamento por mais de 200 anos(3 com um sistema de impressão
de 12 tintas usando tintas pigmentadas HP Vivera
• Resistente a desbotamento e água. Impressões em cores e p&b resistem a desbotamento por mais de 200 anos em uma variedade de papéis
HP e papéis HP Hahnemühle e resistentes à água em tela, papéis fotográficos e de prova HP.
• Lindas impressões em preto-e-branco com o conjunto de 4 tintas HP Quad-Black. As tintas com pigmento HP Vivera fornecem verdadeira
neutralidade em cinza sob diferentes condições de iluminação e produzem tons contínuos e uniformes, além de pretos intensos e profundos.
• Uniformidade superior de brilho e eliminação de efeito de bronzing com o HP Gloss Enhancer (4. Usado em papéis fotográficos brilhantes e
semibrilhantes para gerar imagens com brilho uniforme em áreas com muito brilho e sombras.

CONFIANÇA REAL NA IMPRESSÃO: Imprima com mais segurança graças às confiáveis tecnologias da HP
• Elimine os testes com a visualização de layout e orientação, tudo em tempo real. Pare de ficar imaginando como vai ser o resultado. Economize
tempo e material.
• Passeie sem esforço pelo gerenciamento e impressão de cores com a ferramenta HP Color Center.
• Poupe tempo com o software HP Easy Printer Care/HP Printer Utility. Verifique o status das impressoras e dos suprimentos e obtenha as
atualizações mais recentes.
• Conte com uma qualidade permanente com rotinas automáticas de serviço que são econômicas e convenientes graças à manutenção proativa
da cabeça de impressão.
• Obtenha respostas para as suas perguntas.Consultas sobre configurações de aplicativos e gerenciamento de cores sempre ao alcance dos seus
dedos, com o Centro de Conhecimento da HP.
(1 Com a tecnologia de cores i1.
(2 Os resultados de testes preliminares internos realizados pela HP demonstraram que a Impressora fotográfica HP Designjet série Z consegue simular com sucesso mais de 80% das cores PANTONE. As
Impressoras fotográficas HP Designjet Z2100 e Z3100 estão com licenciamento pendente da PANTONE.
(3 Classificação de permanência de exposição realizada pela Wilhelm Imaging Research, Inc. em uma série de mídias criativas e especiais da HP. Para obter maiores detalhes, visite
http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence
(4 O efeito de bronzing é eliminado como uma questão de qualidade de imagem quando o HP Gloss Enhancer é usado. O HP Gloss Enhancer é usado em papel fotográfico, com exceção dos papéis de acabamento fosco.

PROJETADA PARA PROFISSIONAIS CRIATIVOS
FOTÓGRAFOS PROFISSIONAIS

Crie impressões, portfólios e álbuns
digitais para uma exibição incrível
«Os resultados são extraordinários: motivo de orgulho e
confiança em expor para o público em um museu.»
Joel Meyerowitz, Joel Meyerowitz Photography

Beleza sistemática, mesmo sendo em cores ou em preto-e-branco
• As impressões resistem a desbotamento por mais de 200 anos.(3
• Transições de cores suaves e detalhes em áreas claras e sombras são preservados.
• Obtenha cinzas verdadeiramente neutros em diferentes condições de iluminação, tons
contínuos, brilho uniforme, pretos intensos, e a eliminação do efeito de bronzing como uma
questão de qualidade de imagem.(4
• Alterne entre papéis foscos e brilhantes sem precisar trocar os cartuchos pretos.
Uma experiência sem esforço
• A impressão de cores precisas e consistentes é feita sem esforço graças ao HP Color
Center e geração de perfil de mídia automatizado.
• Incluído no Adobe® Lightroom existe um botão de Calibrar Impressora, permitindo que
você inicie as ferramentas de gerenciamento de cores da impressora diretamente a partir
do aplicativo, recurso resultante da colaboração estreita entre a HP e a Adobe.
• Integre um RIP fotográfico, disponível comercialmente em uma série deles, como o RIP
ImagePrint v.6 da ColorByte. Este RIP lhe fornece opções avançadas, incluindo
posicionamento avançado de várias imagens, split-toning (divisão de tons) em preto-ebranco, e impressão em PostScript® e PDF.

«Os pretos e brancos que imprimo são absolutamente perfeitos.
São neutros em seus cinzas, têm tonalidade maravilhosa e pretos
realmente muito intensos (que eu adoro).»

«Ao acessar a calibração da
impressora diretamente a partir do
módulo Lightroom Print, os fotógrafos
que usam as impressoras HP Designjet
série Z terão a certeza de que estão
obtendo os resultados mais precisos
possíveis.»
Kevin Connor, diretor sênior, Professional Digital Imaging, Adobe

Thomas Hoepker, Magnum Photographer

ARTISTAS VISUAIS DIGITAIS

Livre para experimentar
«A Hahnemühle FineArt tem o orgulho de estar trabalhando
com a HP para trazer ao mercado uma experiência única.
Este é um exemplo ótimo de dois líderes de mercado que
capitalizam as sinergias para elevar o nível de expectativas
no mundo de criação de imagens digitais.»
Norbert Klinke, diretor de vendas e marketing, Hahnemühle FineArt

Obtenha cores reais, consistentes e duradouras nos substratos de sua preferência
• Realize sua arte visual digital em impressões coloridas de tirar o fôlego que resistem a
desbotamento por mais de 200 anos(3.
• Você é livre para usar praticamente qualquer substrato de arte que preferir, com a confiança
de preservar a fidelidade e a consistência das cores.
• As cores são controladas precisamente graças à geração automatizada de perfis de mídia.

«Com a simplicidade da geração de
perfil de cores nesta impressora, a HP
avançou muito para torná-la bastante
simples a fim de obter impressões
excelentes logo na primeira vez.»
Bonny Lhotka, Digital Atelier

Adapta-se integralmente aos fluxos de trabalho de artistas digitais
• A HP oferece uma ampla faixa de telas, papéis artísticos e papéis fotográficos para obtenção
de resultados com qualidade de museu.
• A HP e a Hahnemühle projetaram lindos papéis artísticos lisos, texturizados e para aquarela.
• Imprima as cores desejadas na primeira tentativa com o Adobe Photoshop® graças ao Plugin gratuito HP ProPrint, que sincroniza as configurações de aplicativo e driver.

ESPECIALISTAS EM PRÉ-IMPRESSÃO

Gere provas de contrato precisas,
consistentes e estáveis para pré-impressão
«A impressora HP Designjet Z3100 é um grande passo em direção à préimpressão. Ela tem um espectrofotômetro incorporado, que calibra a máquina e a
deixa em um estado conhecido, e, como é integrado, está livre de erros. Esta
impressora é como um centro de gerenciamento de cores.»
Allan Roche, Pixel CMS Ltd.

Geração automatizada de perfis, cores estáveis e uma gama de cores extremamente ampla
• Cores precisas e consistentes são garantidas pela geração automatizada de perfil ICC.
• As cores são realistas e se estabilizam em menos de 1 ∆E em menos de 5 minutos.
• A impressora cobre mais de 80% das cores PANTONE® (2 e abrange completamente as
gamas SWOP, ISO, GRACOL, EUROSCALE, TOYO, FOGRA e 3DAP.
Soluções integradas que reduzem drasticamente seu fluxo de trabalho
• A consistência automatizada de cores de ciclo fechado é obtida com o espectrofotômetro
embutido da impressora, incluindo a principal tecnologia de cores i1 da GretagMacbeth.
• Integre um dos RIPs de prova, de uma série comercialmente disponível deles, como o RIP
Colorproof o4 da GMG, para obter uma solução personalizada de provas. Este RIP principal
de pré-impressão combina-se à impressora para formar uma solução eficaz em termos de
custo que verifica a conformidade das cores padrão de impressão das suas provas.
• Ou inclua o RIP opcional EFI Designer Edition 5.1 para HP (versão XL), desenvolvido para
projetistas gráficos e fornecendo suporte a fluxo de trabalho CMYK, impressão em PostScript
e PDF, e gerenciamento preciso de cores spot.

«O metamerismo é muito importante para nós, e percebi que esta
impressora jato de tinta possui o menor metamerismo no mercado.»
Allan Roche, Pixel CMS Ltd.

«Combinando o espectrofotômetro colorido
eye-one incorporado às mais recentes
tecnologias de impressão descobertas nas
novas impressoras fotográficas HP Designjet
Z, foram estabelecidos novos e revolucionários
padrões na impressão de grandes formatos,
proporcionando à indústria um novo
benchmark.»

Francis Lamy, VP executivo e CTO, X-Rite

TECNOLOGIAS ESSENCIAIS

Tecnologia de encapsulamento
eletrostérico

As tintas com pigmento HP Vivera oferecem uma extraordinária
qualidade de imagem e resistência a desbotamento sobre uma
ampla variedade de mídias fotográficas e artísticas, juntamente
com a resistência à água em uma série de mídias criativas e
especiais da HP. A tecnologia de encapsulamento eletrostérico,
patenteada pela HP, otimiza a química de pigmentos e as
propriedades das tintas para obtenção de estabilidade e
desempenho a fim de garantir uma ampla gama de cores, a
permanência da impressão, excelente uniformidade de brilho e uma
impressão confiável, precisa e consistente.
O espectrofotômetro embutido da HP, com tecnologia de cores i1 da
GretagMacbeth, é montado sobre o carro da impressora e
revoluciona os fluxos de trabalho profissionais de cores através da
automatização dos perfis de mídias. Ele permite que os usuários
gerem automaticamente perfis personalizados RGB ICC para suas
mídias preferidas e oferece mensurações precisas para a calibração
da impressora, proporcionando consistência de cores entre
impressoras e entre impressões. Além disso, com a Solução
Avançada de Perfis da HP (opcional), você poderá editar e alterar
perfis já existentes e criar perfis CMYK.

O sistema de impressão de 12 tintas da HP envolve seis
cabeças de impressão HP 70, cada qual imprimindo duas
cores de tinta com 1.056 bocais por cor. O sistema inclui
o HP Gloss Enhancer e tintas com pigmento HP Vivera em
sete cores e quatro pretos. Estas tintas fornecem uma gama
excepcionalmente ampla de cores para aplicativos
fotográficos e de artes gráficas, tons neutros excelentes e
pretos profundos em papéis foscos, brilhantes,
semibrilhantes e artísticos.
Amplas opções de mídia: a HP oferece um portfólio de 9
papéis fotográficos, 10 papéis para arte digital, 3 papéis
para prova, 9 papéis comuns e revestidos e mais de 30
outros tipos de mídia da HP. Todos eles foram testados com
as tintas pigmentadas HP 70 Vivera para produzir
impressões consistentes, com qualidade de museu, que
ultrapassam as exigências de manuseio, exibição e
armazenamento que se espera obter em impressões
profissionais.

SERVIÇOS
O kit de Inicialização HP, Centro de conhecimento HP e HP Easy Printer Care (Windows®)/Utilitário da Impressora (Mac®) são serviços complementares fornecidos pela HP para assessorálo durante a instalação e do início ao fim de seu fluxo de trabalho de impressão; visite www.hp.com/go/graphic-arts para obter todos os detalhes. Para outros serviços mais aprimorados,
adquira o portfólio HP Professional Graphic Services, no qual estão incluídos:
- Serviços HP Care Pack de Instalação: com eles fica mais fácil instalar a sua impressora e ativá-la em tempo mínimo. Estão disponíveis as opções independente e em rede.
- Serviço HP Color Expert, operado pelos serviços X-Rite Color: problemas para obter a cor certa na sua impressora? Ligue para um número telefônico para obter respostas imediatas e
confiáveis a todas as suas perguntas sobre cores, software e hardware para gerenciamento de cores, RIPs, aplicativos de projeto, dispositivos de saída, drivers e sistemas operacionais.
- Serviços HP Care Pack e Pós-Garantia: reduza o tempo de paralisação e o risco de despesas inesperadas de reparos. Estão disponíveis extensões da garantia de 3 a 5 anos.
Veja no verso as informações para pedidos e visite www.hp.com/go/pgs para obter mais detalhes sobre todas as opções.

HP Designjet série Z3100 - Impressora fotográfica
Especificações técnicas
Velocidade de impressão
Ótima
Normal
Rascunho
Resolução
Ótima (P&B e colorida)
Normal (P&B e colorida)
Rascunho (P&B e colorida)
Memória

15 min/pg em D/A1 ou até 1,58 m2/h (imagem colorida em papel brilhante)
9,8 min/pg em D/A1 ou até 2,88 m2/h (imagem colorida em papel revestido)
7,9 min/pg em D/A1 ou até 3,53 m2/h (imagem colorida em papel brilhante)
4,2 min/pg em D/A1 ou até 6,70 m2/h (imagem colorida em papel revestido)
5,8 min/pg em D/A1 ou até 4,83 m2/h (imagem colorida papel brilhante)
2,0 min/pg em D/A1 ou até 13,93 m2/h (imagem colorida em papel revestido)
2400 x 1200 dpi otimizada
600 x 600 dpi
600 x 600 dpi

Requisitos recomendados de sistema
Macintosh

Windows

Dimensões (l x p x a)
Impressora com suporte

128 MB memória padrão, 40 GB disco rígido
Mídia
Manuseio
Tipos

Peso máximo
Tamanho

Diâmetro externo máximo do rolo
Comprimento máximo do rolo
Impressão
Margens
Tecnologia
Cores do cartucho de toner
Tipos de tinta
Gotas de tinta
Tamanho do cartucho
Bocais
Comprimento máximo de impressão
Precisão de linhas
Resistência à luz
Resistência à água
Conectividade

Linguagens de impressão
Qualidade da imagem
Precisão de cores
Estabilidade das cores a curto prazo
Cap. de rep. de longo prazo entre impr.
Densidade óptica máxima
(5
(6
(7
(8

Aliment. de folhas, aliment. por rolo, cortador autom. (corta toda a mídia exceto tela)
Papel fotográfico (acetinado, brilhante, semibrilhante, fosco), papel para provas
(alto brilho, semibrilhante, fosco), material de impressão artística (tela, liso,
texturizado, aquarela), auto-adesivos e vinil (polipropileno, vinil), anúncios e faixas
(filme para exposição, faixa, scrim, polipropileno, Tyvek®, papel para exposição
externa), com iluminação de fundo, comum e revestido (comum, revestido, revestido
pesado, revestido superpesado)
500 g/m2
Impressora fotográfica HP Designjet Z3100 de 24 pol.: todos os tamanhos padrão
maiores do que Carta/A4 até 609 mm de largura
Impressora fotográfica HP Designjet Z3100 de 44 pol.: todos os tamanhos padrão
maiores do que Carta/A4 até 1.117 mm de largura
140 mm
91 m
Rolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (sangramento total disponível nas mídias brilhantes de rolo)
Folha: 5 x 5 x 5 x 14 mm
Tintas com pigmento HP Vivera, conj. de tintas HP Quad-Black, espectrofotômetro emb. HP
Ciano claro, magenta claro, cinza claro, preto fotográfico, cinza, aperfeiçoador de
brilho, magenta, amarelo, preto fosco, vermelho, verde, azul
Tintas com pigmento HP Vivera e HP Gloss Enhancer
4 pl (ciano, magenta e cinza claros, preto fotogr., cinza, aperfeiçoador de brilho)
6 pl (magenta, amarelo, preto fosco, vermelho, verde, azul)
Cart. de 130 ml (cart. iniciais de 69 ml incluídos na caixa da impres. de 24”, não disponíveis
como cart. de reposição); Pacotes Duplos de Cart. de Tinta de 130 ml também dispon.
2 cores por cab. de impres., 1056 bocais por cor
91 m (dependendo do SO e aplicativo)
+/- 0,2 %
Mais de 200 anos (3 de resistência a desbotamento
Resistente à água em várias mídias criativas e especiais da HP
Padrão: 1 Ethernet 10/100 BT, 1 porta certificada USB 2.0 de alta velocidade, 1
slot EIO Jetdirect acessório
Opcional: servidores de impressão HP Jetdirect EIO
Padrão: HP PCL3GUI
Opcional: PS via RIP de software opcional, solução de software opcional HP-GL2/RTL
Mediana <1,6 dE2000, 95% das cores <2,8 dE2000
<1 dE2000 em menos de 5 minutos (6
Média <0,5 dE2000, 95% das cores <1,4 dE2000 (6
4 L*/2,5 D (7

(5

Precisão colorimétrica ICC absoluta sobre papel fosco de prova da HP
Com mídia em papel acetinado fotográfico HP Premium de secagem instantânea, imediatamente após a calibração
Com mídia em papel fotográfico HP Premium brilhante de secagem instantânea
Os cart. de toner disponíveis para substituição são o HP 70 130 ml e os pacotes duplos de cartucho de tinta HP 70 de 130 ml. Para obter mais informações, visite www.hp.com/go/pageyield

Variações ambientais
Temperatura de operação
Temp. recomendada em operação
Temperatura de armazenamento
Umidade recomendada em operação
Umidade recom. para armazen.
Acústica
Pressão sonora, ativa
Pressão sonora, em espera
Potência sonora, ativa
Potência sonora, em espera
Consumo de energia
Ativa
Máxima
Economia de energia
Em espera
Requisitos de alimentação
Certificação
Segurança
Eletromagnética
Em conformidade com Energy Star®
Padrão de gráfica

5 a 40º C
15 a 35º C
-25 a 55ºC
20 a 80% UR
0 a 95% UR
44 dB(A)
29 dB(A)
6,5 B(A)
4,4 B(A)
200 watts
200 watts
27 watts
43 watts
Tensão de entr. de 100 até 240 VCA (+/- 10%), auto-ajust., 50/60 Hz (+/- 3Hz), máx. de 2 amp.
Compatível com IEC 60950-1 e EU LVD e EN 60950-1, certif. pela CSA para o Canadá e os
EUA, IRAM da Argentina, PSB de Cingapura, GOST da Rússia, CCIB da China, BSMI de Taiwan
Compatibilidade para produtos da classe B: UE (Diretiva EMC), EUA (Normas da FCC),
Canadá (DoC), Austrália (ACA), Nova Zelândia (MoC), China (CCC), Japão (VCCI), Coréia
(MIC) e Taiwan (BSMI)
Sim
100% de cobertura SWOP, ISO, GRACOL e 3DAP

Garantia

1 ano de garantia com serviço no local da instalação, no dia útil seguinte

Extensões da garantia

UF044PE
HC132PE

Pós-garantia HP de 1 ano. Serviço no dia útil seguinte
1 ano de pós-garantia HP. Serviço telefônico (somente hardware)

UF035E
UF036E
UF037E
H7604E
H4518E

3 anos de serviço HP no dia útil seguinte
4 anos de serviço HP no dia útil seguinte
5 anos de serviço HP no dia útil seguinte
Serviço de instalação HP Designjet nível médio-alto
Serviço HP de instalação de rede Designjet Windows®/Mac®

UF050E
UF315E

Serviço HP Color Expert 1 ano/5 atendimentos
Serviço HP Color Expert 1 atendimento

HP Care Pack Services

Color Services

Outras informações sobre produtos, tecnologias e serviços disponíveis podem ser encontradas em www.hp.com/go/graphic--arts

Dimensões com embalagem

Peso
Impressora com suporte

Envio

Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 e
posterior, PowerPC G4, G5, ou Proces.
de Núcleo Intel, 1 GB de RAM, 2 GB
de espaço disponível em disco
Microsoft Windows XP ou 2000:
Pentium IV de 3 GHz, 1 GB de RAM, 2
GB de espaço disponível em disco
Impressora fotográfica HP Designjet
Z3100 de 24 pol.:
1.262 x 732 x 1.047 mm
Impressora fotográfica HP Designjet
Z3100 de 44 pol.:
1.770 x 732 x 1.047 mm
Impressora fotográfica HP Designjet
Z3100 de 24 pol.:
1.470 x 780 x 740 mm
Impressora fotográfica HP Designjet
Z3100 de 44 pol.:
1.960 x 775 x 600 mm
Impressora fotográfica HP Designjet
Z3100 de 24 pol.: 65 kg
Impressora fotográfica HP Designjet
Z3100 de 44 pol.: 86 kg
Impressora fotográfica HP Designjet
Z3100 de 24 pol.: 102 kg
Impressora fotográfica HP Designjet
Z3100 de 44 pol.: 123 kg

O que vem na caixa
Impressora fotográfica HP Designjet Z3100 de 24”: eixo, cabeças de impressão (6 x 2
cores), cartuchos de toner (12 x 69 ml)(8, rolo com amostra de mídia fotográfica de alto
brilho (0,60 m x 4,5 m), suporte (24 pol.), bandeja traseira (24 pol.), adaptador kit 3 pol.
para eixo (2), guia de referência rápida, pôster de instalação, cabo USB, cabo de
alimentação, kit de Inicialização HP contendo software e treinamento da impressora
Impressora fotográfica HP Designjet Z3100 de 44”: eixo, eixo técnico, cabeças de impressão
(6 x 2 cores), cartuchos de toner (12 x 130 ml), rolo com amostra de mídia fotográfica de
alto brilho (0,91 m x 4,5 m), suporte (44 pol.), bandeja traseira (44 pol.), kit 3 pol. para
eixo (2), guia de referência rápida, pôster de instalação, cabo USB, cabo de alimentação,
kit de Inicialização HP contendo software e treinamento da impressora

Informações para pedidos
Produto
Q5669A Impressora fotográfica HP Designjet Z3100 de 24 pol
Q6659A Impressora fotográfica HP Designjet Z3100 de 44 pol
Acessórios
Q6643D RIP EFI Designer Edition 5.1 para HP XL International
Q6692A Kit de atualiz. HP-GL/2 para a impres. fotogr. HP Designjet séries Z2100/Z3100
Q6695A Solução HP Advanced Profiling International
Q6698A Eixo de 44 pol. da HP Designjet ZX100 para impressão em mídia técnica
Q6699A Eixo de 44 pol. da HP Designjet ZX100 p/imagens gráf. (sobres. p/facilitar troca de mídia)
Q6700A Eixo de 24 pol. da HP Designjet ZX100 p/imagens gráf. (sobres. p/facilitar troca de mídia)
Suprimentos de impressão
Cabeças de impressão
C9405A Cabeça de impressão magenta claro e ciano claro HP 70
C9406A Cabeça de impressão magenta e amarela HP 70
C9407A Cabeça de impressão preto fotográfico e cinza claro HP 70
C9408A Cabeça de impressão azul e verde HP 70
C9409A Cabeça de impressão preto fosco e vermelho HP 70
C9410A Cabeça de impressão cinza e HP Gloss Enhancer 70
Cartuchos de toner de 130 ml
C9448A Cartucho de toner preto fosco HP 70 com 130 ml
C9449A Cartucho de toner fotográfico preto HP 70 com 130 ml
C9450A Cartucho de toner cinza HP 70 com 130 ml
C9451A Cartucho de toner cinza claro HP 70 com 130 ml
C9453A Cartucho de toner magenta HP 70 com 130 ml
C9454A Cartucho de toner amarelo HP 70 com 130 ml
C9455A Cartucho de toner magenta claro HP 70 com 130 ml
C9456A Cartucho de toner vermelho HP 70 com 130 ml
C9457A Cartucho de toner verde HP 70 com 130 ml
C9458A Cartucho de toner azul HP 70 com 130 ml
C9459A Cartucho de toner HP 70 Gloss Enhancer com 130 ml
C9390A Cartucho de toner ciano claro HP 70 com 130 ml
Pacotes duplos de cartucho de tinta
CB339A Pacote duplo de cartucho de tinta com 130 ml preto fosco HP 70
CB340A Pacote duplo de cartucho de tinta preto fotográfico HP 70 com 130 ml
CB341A Pacote duplo de cartucho de tinta cinza HP 70 com 130 ml
CB342A Pacote duplo de cartucho de tinta cinza claro HP 70 com 130 ml
CB344A Pacote duplo de cartucho de tinta magenta HP 70 com 130 ml
CB345A Pacote duplo de cartucho de tinta amarelo HP 70 com 130 ml
CB346A Pacote duplo de cartucho de tinta magenta claro HP 70 com 130 ml
CB347A Pacote duplo de cartucho de tinta vermelho HP 70 com 130 ml
CB348A Pacote duplo de cartucho de tinta verde HP 70 com 130 ml
CB349A Pacote duplo de cartucho de tinta azul HP 70 com 130 ml
CB350A Pacote duplo de cartucho de tinta HP 70 aperfeiçoador de brilho de 130 ml
CB351A Pacote duplo de cartucho de tinta HP 70 ciano claro de 130 ml
Suprimentos de mídia
C1860A Papel comum branco brilhante para jato de tinta HP 610 mm
C1861A Papel comum jato de tinta branco brilhoso HP 914 mm
Q8759A Papel fotográfico acetinado profissional HP 610 mm
Q7990A Papel HP Premium fotográfico brilhante secagem instantânea 457 mm
Q7991A Papel HP Premium fotográfico brilhante secagem instantânea 610 mm
Q7993A Papel fotográfico brilhante de secagem instantânea HP Premium 914 mm
Q7995A Papel fotográfico brilhante de secagem instantânea HP Premium 1067 mm
Q8001A Papel fotográfico acetinado de secagem instantânea HP Premium 457 mm
Q7992A Papel fotográfico acetinado de secagem instantânea HP Premium 610 mm
Q7994A Papel fotográfico acetinado de secagem instantânea HP Premium 914 mm
C6778A HP Colorlucent Backlit UV 914 mm
Q8673A Tela fosca profissional HP 610 mm
Q8708A Tela de seda acetinada forrada com papel HP Collector 610 mm
Q8704A Tela fosca artística HP 610 mm
Q8705A Tela fosca artística HP 914 mm
Outros tamanhos e pesos de mídias da HP podem ser vistos em www.hp.com/go/designjet/supplies
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