
Řada tiskáren HP PageWide XL 4500

Soustřeďte své úsilí na tvorbu projektů – rychlý, konsolidovaný
černobílý a barevný tisk plus funkce tisku, skenování a kopírování

1 Nejrychlejší na základě alternativních maloobjemových LED tiskáren a multifunkčních tiskáren (do 7 stran A1 za minutu), k
dubnu 2015. Provozní náklady na základě maloobjemové LED technologie s tržní cenou do 20 000 EUR, k dubnu 2015. Provozní
náklady zahrnují spotřební materiál a servisní náklady. Testovací kritéria naleznete na stránce
http://www.hp.com/go/pagewidexlclaims.
2 Platí pro výstup z tiskáren HP PageWide XL a LED tiskáren od různých výrobců, které představují více než 50 % ročních
dodávek LED tiskáren v Severní Americe, podle údajů agentury IDC z roku 2014. Testovací kritéria naleznete na stránce
http://www.hp.com/go/pagewidexlclaims.
3 Ve srovnání s výtisky vytvořenými pomocí inkoustů HP 970/971/980, které jsou odolné vůči blednutí a vlhkosti, v souladu s
metodami certifikace ISO 11798 pro stálost a odolnost obrazu. Testovací kritéria naleznete na stránce
http://www.hp.com/go/pagewidexlclaims.
4 Závěry vycházejí z interního testování společnosti HP při konkrétních podmínkách použití. Srovnatelné tiskárny používající LED
technologii, konkrétně LED tiskárny umožňující tisknout rychlostí 4 až 6 stran A1 za minutu, které představují více než 80 %
tržního podílu středně objemových LED tiskáren v USA a Evropě, podle zjištění agentury IDC k dubnu 2015. Kritéria testování
naleznete na stránce http://www.hp.com/go/pagewidexlclaims.
5 Osvědčená technologie HP PageWide se používá v rotačkách HP PageWide – v současnosti produkujících 4 miliardy výtisků
měsíčně – a v řadě firemních tiskáren HP X.

RYCHLEJŠÍ – černobílý a barevný tisk rychlejší než s LED
tiskárnami1

● Zrychlete zpracování projektů – až 12 str. A1/min černobíle a barevně, rychlé
vytištění první strany již za 30 s.

● Tiskněte, skenujte a kopírujte na jednom zařízení – integrovaný skener s
rozlišením 1 200 dpi a pokročilými a praktickými pracovními postupy.

● Je to jednoduché – jediné, snadno použitelné zařízení, které splní všechny
vaše potřeby tisku a skenování.

● Soustřeďte se na svůj projekt, ne na tiskárnu – až 4 role s integrovaným
stohovacím zásobníkem na 100 listů.

ÚSPORA – lepší kvalita dokumentů ve srovnání s LED
tiskárnami, za nižší cenu1

● Tiskněte s nižšími provozními náklady než u LED tiskáren1 – černobíle i
barevně.

● Tiskněte vynikající technické dokumenty se zřetelnými čárami, jemnými
detaily a plynulým odstupňováním odstínů šedé, které překonávají LED
tiskárny.2

● Pigmentový inkoust HP PageWide XL pro tmavé odstíny černé, živé barvy a
odolnost vůči vlhkosti a blednutí – i pro média bez povrchové úpravy.3

● Spotřebuje polovinu energie na stránku ve srovnání s ekvivalentními LED
tiskárnami.4

ZABEZPEČENÍ – splňuje přísné IT nároky a standardy
spolehlivosti
● Chraňte a bezpečně spravujte důvěrné úlohy – načítejte dokumenty na

tiskárně pomocí kódu PIN.
● Chraňte důvěrné informace s pevným diskem vybaveným automatickým

šifrováním AES-256, funkcí bezpečného vymazání a IPSec.
● S univerzálním tiskovým ovladačem HP DesignJet ušetříte čas a náklady za

správu několika různých ovladačů.
● Spolehněte se na osvědčenou technologii HP PageWide pro spolehlivé řešení

produkčního tisku.5

Hlavní ekologické funkce
● Automatické nastavení tisku a rozvržení obrázků zajistí úsporu papíru
● Certifikace ENERGY STAR®1 a registrace EPEAT Silver2

● Pohodlná a bezplatná recyklace inkoustových kazet HP3

● Papíry s certifikací FSC®4 a řada recyklovatelných médií HP5

1 ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky americké agentury EPA.
2 Registrace EPEAT ve vybraných oblastech. Informace o stavu registrace a klasifikaci v jednotlivých zemích naleznete na stránce
http://www.epeat.net.
3 Dostupnost programu se může lišit. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
4 Ochranná známka BMG, licenční kód FSC®-C115319, viz fsc.org. Ochranná známka HP, licenční kód FSC®-C017543, viz
http://www.fsc.org. Ne všechny produkty s certifikací FSC® jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o velkoformátových
tiskových materiálech HP naleznete na stránce http://www.HPLFMedia.com
5 Možnost recyklace prostřednictvím běžně dostupných recyklačních programů.

Žádáme vás, abyste hardware pro velkoformátový tisk a tiskový spotřební materiál recyklovali. Více informací
najdete na naší stránce: http://www.hp.com/ecosolutions

http://fsc.org


Řada tiskáren HP PageWide XL 4500

Technické specifikace
Tisk

Popis tiskárny Velkoformátová barevná tiskárna nebo multifunkční tiskárna

Rozlišení tisku 1 200 x 1 200 dpi

Technologie Technologie HP PageWide

Typy inkoustu Pigmentové (azurová, purpurová, žlutá, černá)

Inkoustové kazety 4 (1 x 400 ml na barvu)

tiskové hlavy 8 x HP 841 Tisková hlava PageWide XL

Průměrná životnost tiskové
hlavy

32 l

Záruka na tiskovou hlavu 10 litrů nebo 12 měsíců od instalace

Minimální šířka čáry 0,02 mm (specifikace HP-GL/2)

Garantovaná minimální šířka
čáry

0,085 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Přesnost čar +/- 0.1%

Rychlost tisku

Maximální rychlost tisku 7,3 m/min (Měřeno při šířce tisku 91 cm)

A1/Arch D/ANSI D (nejprve
dlouhý okraj)

12 str./min

Čekání na zahřátí stroje Bez zahřátí

první stránka 30 s (z režimu Připraveno)

Média

Průměr role Až 177 mm

Průměr trubice role 7,6 cm

Tisknutelná délka Až 90 m pro CAD a 30 m pro leták

typy médií Běžný a recyklovaný papír, plakátový papír, polypropylen, tyvek

Maximální počet rolí média Standardně 2 role s automatickým přepínáním, rozšiřitelné na 4 role

Maximální délka role Až 200 m

velikosti médií 279 až 1 016 mm

Manipulace s papírem -
Standardní výstup

Koš a horní stohovací zásobník

Skenování

Typ skeneru CZ312A: Skener CIS 91 cm (36")

Rychlost skenování CZ312A: Barevně: až 7,62 cm/s; Odstíny šedé: až 25,4 cm/s

rozlišení skenování CZ312A: 1 200 dpi

Maximální velikost skenování CZ312A: Až 914 mm

Tloušťka média CZ312A: Až 0,26 mm

Formát skenovaných
souborů

CZ312A: Standardně: JPEG, TIFF; Volitelně: PDF 1.7, vícestránkové PDF 1.7 (s upgradem
PS/PDF)

Pokročilé funkce skeneru CZ312A: Náhled ořezaného skenu, rychle nastavitelné profily skenování, dávkové
skenování

Integrovaný řadič

Tiskové jazyky HP-GL/2, PCL 3 Win; Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF,
JPEG (s upgradem PS/PDF)

Vzdálená správa HP Partner Link, HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin

Aplikace Čárové výkresy; Mapy; Ortofotosnímky; Plakáty

procesor Intel Core i3

Paměť

Paměť RAM 8 GB DDR3

pevný disk 1 pevný disk 500 GB, automatické šifrování s AES-256

Možnosti připojení

Cesty k tisku Software HP SmartStream (volitelně), univerzální tiskový ovladač
HP (HP-GL/2 a PS), tiskové ovladače HP PageWide XL (PDF,
HP-GL/2 a PS)

Uživatelské rozhraní 8" kapacitní dotykový displej

Rozměry (š x h x v)

Tiskárna: 1 960 x 800 x 1 303 mm

Balení: 2 180 x 1 068 x 1 764 mm

Hmotnost

Tiskárna: CZ312A: 430 kg; CZ313A: 415 kg;

Akustické vlastnosti Akustický tlak: ≤53 dB(A) (tisk) ≤24 dB(A)
Hlučnost: ≤6,8 B(A) (tisk) ≤4,2 B(A)

Parametry prostředí

Provozní teplota 15 až 35 şC

Provozní vlhkost 20 až 80 % relativní vlhkosti, v závislosti na typu média

Napájení

spotřeba 0,4 kW (typická); 1,2 kW (max. při tisku); 108,4 W (pohotovostní
režim); <1 W (<4,6 W s integrovaným prostředím Digital Front
End) (režim spánku)

požadavky Vstupní napětí (automatické přepínání rozsahu) 100 až 127/200
až 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 7/3,5 A

Certifikace

Bezpečnost V souladu s normou IEC 60950-1+A1 +A2; USA a Kanada
(certifikace CSA); EU (kompatibilní s normami LVD a EN
60950-1); Rusko, Bělorusko a Kazachstán (EAC)

Elektromagnetické Splňuje požadavky třídy A, včetně: USA (pravidla FCC), Kanada
(ICES), EU (směrnice EMC), Austrálie a Nový Zéland (RCM),
Japonsko (VCCI), Korea (KC)

Ekologické informace ENERGY STAR®; EPEAT Silver; V souladu se standardem značení
CE; RoHS; WEEE; REACH

Záruka 90 dnů

Informace o objednávce
produkt Co je obsaženo v krabici
CZ312A Multifunkční tiskárna HP PageWide XL 4500, 40"
CZ313A Tiskárna HP PageWide XL 4500, 40"

doplňky
G6H50A Skener HP Designjet SD Pro
G6H51A Skener HP Designjet HD Pro
L3J69AAE HP SmartStream Preflight Manager
L3J71AAE HP SmartStream Preflight Manager One-Year Subscription

Další informace najdete na webu

http://www.hp.com/go/pagewidexl4500

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je
určena záručním listem přiloženým k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby
obsažené v tomto dokumentu. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a
službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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