
ΤΑΧΥΤΗΤΑ – Ανταποκριθείτε στις πιο πιεστικές
προθεσμίες
Εκτυπώστε έως 30 A1 σελ./λεπτό (1.500 A1 σελ./ώρα) – η
ταχύτερη εκτύπωση στην αγορά, ακόμα και σε σύγκριση με τους
εκτυπωτές LED.

Παραδώστε μικτά πακέτα μονόχρωμης και έγχρωμης εκτύπωσης
στο 50% του χρόνου, χάρη στην ενοποιημένη ροή εργασιών.

Ξεκινήστε να εκτυπώνετε στο 50% του χρόνου  – εξαιρετικά
γρήγορος επεξεργαστής, εγγενής διαχείριση PDF, λογισμικό HP
SmartStream.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Γρήγορη έγχρωμη εκτύπωση, άριστη
ποιότητα στα έγγραφα
Αναπτύξτε την επιχείρησή σας – εκτυπώστε χάρτες GIS και αφίσες
σημείων πώλησης (POS) από τις σχετικές εφαρμογές σε
εντυπωσιακές ταχύτητες.

Θέστε νέα πρότυπα στα τεχνικά έγγραφα με καθαρές γραμμές,
ακριβείς λεπτομέρειες και ομαλές διαβαθμίσεις του γκρι, ανώτερα
των LED.

Μελάνη pigment HP PageWide XL για σκούρο μαύρο, ζωηρά
χρώματα και αντοχή σε υγρασία/ξεθώριασμα – ακόμα και σε χαρτί
bond χωρίς επικάλυψη.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ – Μειώστε το συνολικό κόστος
παραγωγής έως και 50%
Εκτυπώστε ασπρόμαυρα τεχνικά έγγραφα με το ίδιο ή χαμηλότερο
κόστος σε σχέση με τους συγκρίσιμους εκτυπωτές LED.

Εκτυπώστε έγχρωμα τεχνικά έγγραφα με το χαμηλότερο κόστος
στην αγορά.

Μειώστε το κόστος προετοιμασίας και τελικής επεξεργασίας των
εργασιών έως 50%.

HP Sales Central

Εκτυπω τής HP PageWide XL 8000 40 ιντσώ ν (CZ309A)
Ενεργό από τις 25/7/2017

Προδιαγραφές

Επισκόπηση
Καλύψτε τις πιο απαιτητικές ανάγκες, επωφεληθείτε από τη μέγιστη
ταχύτητα εκτύπωσης υψηλής παραγωγικότητας στις μονόχρωμες και
έγχρωμες εκτυπώσεις

Εξασφαλίστε μονόχρωμες και έγχρωμες εκτυπώσεις παραγωγής υψηλού
όγκου και εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα. Εκτυπώστε έως 30 A1
σελίδες/λεπτό. Θέστε νέα όρια στους όγκους, τους χρόνους παράδοσης και
την ποιότητα των τεχνικών εγγράφων. Εκτυπώστε έγχρωμους χάρτες GIS
και αφίσες σημείων πώλησης (POS) σε εντυπωσιακές ταχύτητες.

Εκτυπωτής με δυναμική λειτουργία ασφάλειας. Προορίζεται αποκλειστικά
για χρήση με δοχεία με αυθεντικό chip της HP. Δοχεία με chip που δεν είναι
της HP ενδέχεται να μην λειτουργούν, και εκείνα που λειτουργούν τώρα
μπορεί να μην λειτουργούν στο μέλλον.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Πρόσθετοι πόροι
Έλεγχος εγγύησης (HP Inc) 
Πληροφορίες τιμολόγησης συνεργατών

1

2

3

5

6

1

8

9

2

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/wc/public/home
https://partner.hp.com/esm/-/link/11706?productNumber=CZ309A


Μνήμη, βασική
16 GB DDR3

Σκληρός δίσκος
1 x 128 GB SSD. 1 x 500 GB HDD, με αυτόματη κρυπτογράφηση AES 256

Ποιότητα έγχρωμης εκτύπωσης
(βέλτιστη)

1.200 x 1.200 dpi

Τεχνολογία εκτύπωσης
Τεχνολογία HP PageWide

Αριθμός δοχείων μελανιού
8 (2 x 775 ml ανά χρώμα) με αυτόματη εναλλαγή

Τύποι μελάνης
Τύπου pigment (κυανό, ματζέντα, κίτρινο, μαύρο)

Ακρίβεια γραμμών
±0,1%

Ελάχιστο εγγυημένο πλάτος γραμμής
0,085 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Τύποι μέσων
Χαρτί bond και ανακυκλωμένο, χαρτί αφίσας, πολυπροπυλένιο, χαρτί tyvek, ματ
φιλμ

Εξωτερική διάμετρος ρολού
Έως 177 mm

Διαδρομή εκτύπωσης
Λογισμικό HP SmartStream (προαιρετικά), HP Universal Print Driver (HP-GL/2 και
PS), προγράμματα οδήγησης HP PageWide XL (PDF, HP-GL/2 και PS)

Συνδεσιμότητα, βασική
TCP/IP, BootP/DHCP, USB 2.0 (με πιστοποίηση)

Γλώσσες εκτύπωσης
HP-GL/2, PCL 3 Win

Κατανάλωση ισχύος
0.59 kW (typical); 1.2 kW (max printing); 108.4 W (ready); < 1 W (< 4.6 W with
embedded Digital Front End) (sleep)

Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Ναι

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
5 έως 40ºC

Εύρος υγρασίας λειτουργίας
20 έως 80% σχετική υγρασία, ανάλογα με τον τύπο μέσου

Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ)
1.960 x 800 x 1.527 mm

Βάρος
478 kg

Διαστάσεις πακέτου (Π x Β x Υ)
2.180 x 1.068 x 1.764 mm

Βάρος πακέτου
585 kg

Εγγύηση
90 ημέρες

Επισκόπηση
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