
Imprimantă foto HP Designjet Z5200

Transformaţi-vă afacerea cu imprimate de profit ridicat, de calitate înaltă şi format mare, rapid şi
uşor.

1 Comparaţie efectuată între imprimarea cu HP Instant Printing Pro şi imprimarea dintr-o aplicaţie, cu utilizarea driverului pentru
oricare dintre fişierele acceptate de HP Instant Printing Pro.
2 Estimare dată de HP Image Permanence Lab şi/sau Wilhelm Imaging Research, Inc. asupra persistenţei imaginilor afişate în
interior/departe de lumina directă a soarelui, sub sticlă, pe o gamă de suporturi HP. Evaluare a rezistenţei la apă testată de HP
Image Permanence Lab pe o gamă de suporturi HP.

Uşor şi intuitiv.
● Reduceţi la jumătate paşii necesari pentru crearea unei imprimări1: trimiteţi mai multe

fişiere simultan, direct la imprimantă, fără a fi necesar să aşteptaţi pentru a deschide o
aplicaţie.

● HP Instant Printing Pro fluidizează procesul de imprimare de la început la sfârşit, cu o
pregătire rapidă şi uşoară a fişierelor, imbricare automată, previzualizare, orientare şi
marcaje de trunchiere.

● Obţineţi culori precise rapid, uşor şi rentabil – spectrofotometrul integrat permite
calibrarea şi profilarea automată, reducând la minim costisitoarea imprimare prin
încercări.

● Utilizând cernelurile foto HP, produceţi o mare diversitate de aplicaţii durabile.

Imprimare rapidă.
● Creşteţi productivitatea, economisiţi până la cinci minute la fiecare imprimare şi

manevraţi rapid comenzile – imprimaţi până la 41 m² (445 ft²) la viteză maximă şi 9 m²
la viteză de producţie fără a face rabat la calitate, utilizând cernelurile foto HP.

● Fluidizaţi fluxul de lucru: procesaţi rapid şi uşor fişierele de mari dimensiuni cu ajutorul
unei unităţi hard disk de 160 GB.

● Beneficiaţi de raportul de contabilitate Excel pentru HP Designjet pentru urmărirea
lucrărilor după client, lucrare sau costuri.

● Imprimaţi fără supraveghere cu rezerve de cerneală HP de 300 ml.

Imprimaţi orice format de fişier.
● Obţineţi rezultate garantate, de înaltă calitate, pe o gamă variată de aplicaţii cu suport

PostScript integrat pentru fişiere PS/PDF.

● Satisfaceţi rapid şi fiabil aşteptările clienţilor în materie de culori cu emularea HP
Professional PANTONE.

● Impresionaţi-vă clienţii cu imprimate color şi alb-negru care durează până la 200 de ani2,
cu o rezoluţie optimizată de până la 2400 x 1200 dpi.

● Obţineţi o imprimare zilnică eficientă şi o calitate îmbunătăţită a imprimării – cu hârtia
bond universală de la HP şi hârtia albă strălucitoare HP Inkjet cu tehnologie ColorPRO.



Imprimantă foto HP Designjet Z5200
Specificaţii tehnice
Imprimare
Imagini color 19 m²/oră pe suporturi tratate; 7,7 m²/oră pe suporturi lucioase
Rezoluţie de imprimare Până la 2400 x 1200 dpi optimizat
Margini (sus x jos x stânga x dreapta) Rolă: 5 x 5 x 5 x 5 mm (fără chenar pe suporturi foto de tip rolă)

Coală: 5 mm (sus), 5 mm (dreapta), 5 mm (stânga), 17 mm (jos)
Tehnologie HP Thermal Inkjet
Tipuri de cerneală Bazată pe pigmenţi
Culori cerneală 8 (cyan, magenta, galben, cyan deschis, gri deschis, magenta deschis, negru

mat, negru foto)
Picătură de cerneală 4 pl (lc, lm, lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)
Volumul cartuşului de imprimare Cartuş de cerneală HP 772: cyan, magenta, galben, cyan deschis, gri deschis,

magenta deschis, negru mat, negru foto (300 ml); Cartuş de cerneală HP 70:
cyan, magenta, galben, cyan deschis, gri deschis, magenta deschis, negru mat,
negru foto (130 ml);

Duze cap de imprimare 2112/cap de imprimare (2 culori/cap de imprimare, 1056 duze/culoare)
Capete de imprimare 4 (magenta şi galben, negru mat şi cyan, negru foto şi gri deschis, magenta

deschis şi cyan deschis)
Viteză de imprimare 41 m²/oră
Precizie linie +/- 0,2% din lungimea specificată a vectorului sau +/- 0,1 mm (care dintre ele

este mai mare) la 23° C (73° F), 50-60% umiditate relativă, pe film mat HP A0/E
în mod Optim sau Normal

Grosime minimă a liniei 0,04 mm (adresabil HP-GL/2)
Lăţime minimă linie garantată 0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Lungimemaximă de imprimare 91 m (în funcţie de aplicaţie)
Densitate optică maximă Densitate optică maximă de negru 2,5 (4 L* min) (cu suporturi lucioase foto cu

uscare instantanee HP Premium şi cerneluri HP originale)

Suport
Manevrare Alimentare cu coli; alimentare cu rolă; sertar pentru suporturi de imprimare; cuţit

automat (taie toate suporturile cu excepţia pânzei)
Tipuri Materiale pentru imprimări foto, probe, arte vizuale, auto-adezive, bannere şi

reclame, hârtie bond şi tratată, film, suport translucid, pânze/textile
Greutate Până la 500 g/m²
Dimensiune 210 x 279 – 1118 x 1676 mm
Grosime Până la 0,8 mm

Aplicaţii
Bannere; Grafică pentru evenimente, expoziţii; Design grafic; Postere de interior;
Desene liniare; Hărţi; Fotografii; Punct de vânzare/afişaj; Postere; Prezentări;
Reproduceri; Prezentări tehnice; Pânză

Memorie
Standard 32 GB (virtual)
Unitate de disc fix Standard, 160 GB

Conectivitate
Interfeţe (standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T); USB 2.0 de mare viteză; slot EIO Jetdirect pentru

accesorii
Interfeţe (opţionale) Print servere EIO HP Jetdirect
Limbaje de imprimare (standard) Adobe PostScript® 3, Adobe® PDF, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2

(cu aplicaţia gratuită HP Instant Printing PRO)
Drivere incluse Drivere GUI şi PostScript® pentru HP PCL 3 şi drivere pentru Windows®

(optimizate pentru AutoCAD 2000 şi ulterior) şi Mac OS X; suport pentru medii
Citrix® XenApp şi Citrix® XenServer

Acustic
Presiune sonoră 49 dB (A)
Putere sonoră 6,5 B (A)

Dimensiuni (L x A x î)
Imprimantă 1770 x 690 x 1047 mm
Împachetat 1930 x 766 x 769 mm

Greutate
Imprimantă 86 kg
Împachetat 123 kg

Consum energie
Maxim Maxim 170 W (activ), < 31 W (pregătit), < 12 W / < 30 W cu Digital Front End

încorporat (repaus), 0,1 W (oprit manual)
Cerinţe de alimentare Tensiune de intrare (autoreglabilă) 100 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3

Hz), 2 A maxim

Ce se găseşte în cutie
CQ113A Imprimantă; capete de imprimare; cartuşe de cerneală de început; suport de

1118 cm (44 inchi); suport de role de 1118 cm (44 inchi); mostră de suport tip
rolă HP original; ghid de referinţe rapide; poster de instalare; software de
iniţializare; cablu de alimentare

Condiţii de mediu
Temperatură de funcţionare De la 5 la 40ºC
Temperatură de stocare De la -25 la 55ºC
Umiditate de funcţionare 20 - 80% RH
Umiditate stocare 0 - 95% RH

Certificare
Siguranţă UE (conform cu LVD şi EN 60950-1); Rusia (GOST)
Electromagnetic Conform cerinţelor UE pentru clasa A (Directiva EMC)
Mediul înconjurător WEEE; UE RoHS; REACH; FEMP

Garanţie
Un an garanţie limitată. Garanţia şi opţiunile de asistenţă variază în funcţie de
produs şi reglementările legislative locale.

Informaţii pentru comandă
Produs
CQ113A Imprimantă PostScript HP Designjet Z5200 de 1.118 mm

Accesorii
J8025A Server de imprimare HP Jetdirect 640n

Q6699A Suport de role de 44 inchi HP Designjet Zx100 pentru lucrări grafice

Rezerve de cerneală
C9390A Cartuş de cerneală HP 70 Cyan Deschis de 130 ml

C9404A Cap de imprimare HP 70 Negru Mat şi Cyan

C9405A Cap de imprimare HP 70 magenta deschis şi cyan deschis

C9406A Cap de imprimare HP 70 magenta şi galben

C9407A Cap de imprimare HP 70 foto negru şi gri deschis

C9448A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 70 negru mat

C9449A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 70 foto negru

C9451A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 70 gri deschis

C9452A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 70 cyan

C9453A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 70 magenta

C9454A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 70 galben

C9455A Cartuş de cerneală HP 70 Magenta Deschis,130 ml

CN629A Cartuş de cerneală magenta HP 772 Latex Designjet 300 ml

CN630A Cartuş de cerneală HP 772 Designjet, galben, 300 ml

CN631A Cartuş de cerneală HP 772 Designjet, magenta deschis, 300 ml

CN632A Cartuş de cerneală HP 772 Designjet, cyan deschis, 300 ml

CN633A Cartuş de cerneală HP 772 Designjet, negru foto, 300 ml

CN634A Cartuş de cerneală HP 772 Designjet, gri deschis, 300 ml

CN635A Cartuş de cerneală HP 772 Designjet, negru mat, 300 ml

CN636A Cartuş de cerneală HP 772 Designjet, cyan, 300 ml

Suporturi consumabile
B5E92A Pânză mată HP Artist - 610 mm x 15,2 m (24 in x 50 ft)

C2T50A Pânză mată HP Universal - 610 mm x 15,2 m (24 in x 50 ft)

Q7994A Hârtie foto satinată cu uscare instantanee HP Premium - 914 mm x 30,5 m (36 in x 100
ft)

Q8747A Film HP Premium Vivid Color Backlit - 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft)

Service & asistenţă
UV210E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet Z5200 44 inchi, 3 ani
UV211E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet Z5200 44 inchi, 4 ani
UV212E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet Z5200 44 inchi, 5 ani
UV219E HP Care Pack, asistenţă hardware cu timp de răspuns 4 ore 13x5 Designjet Z5200 44 inchi, 3 ani
UV222PE HP Care Pack, asistenţă hardware post-garanţie de a doua zi lucrătoare pentru Designjet Z5200 44 inchi, 1 an
UV223PE HP Care Pack, asistenţă hardware post-garanţie de a doua zi lucrătoare pentru Designjet Z5200 44 inchi, 2 ani
UV226PE HP Care Pack, asistenţă post-garanţie cu timp de răspuns 4 ore 13x5 Designjet Z5200 44 inchi, 1 an

Serviciile de asistenţă pentru HP Designjet oferă soluţii pentru mediile importante de afaceri - instalare, asistenţă şi
întreţinere extinse, precum şi o varietate de servicii cu valoare adăugată. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
hp.com/go/designjet/support.

Utilizaţi cernelurile şi capetele de imprimare originale HP pentru a beneficia în mod constant de calitatea înaltă şi de
performanţele fiabile care permit reducerea timpilor de inactivitate. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
hp.com/go/OriginalHPinks.

Pentru întregul portofoliu de materiale de imprimare de format mare HP, consultaţi globalBMG.com/hp.

Pentru mai multe substraturi şi dimensiuni de suporturi de format mare de la HP, vizitaţi-ne online la: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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