HP Designjet L26500-printerserien

Opfyld en lang række kundekrav med hurtig og nem
ekspedition.

Få din del af det voksende marked for "soft"
skiltemateriale med uovertruffen
applikationsalsidighed3.

Få nye opgaver fra miljøbevidste kunder.
● Få et bedre arbejdsmiljø: I modsætning til det meste
eco-solvent blæk kræver ikke-brandbart7 vandbaseret HP
Latex-blæk ikke speciel ventilation8 eller advarselslabel
vedrørende sundhedsfare.

● Udvid forretningen: Print på et større udvalg af materialer
herunder vinyl, stof1, papir, film og billigere ubestrøget papir.

● Tiltræk miljøbevidste kunder – tilbyd HP-genbrugsmedier5
og tilbyd lugtfrit print6, der er ideelt til indendørsområder.

● Opfyld kundernes behov for indendørs- og udendørsskilte
med skarpe og levende farver - fra POP displays og
detailbannere til messeskllte og indendørs dekoration.

● Returner forbrugsvarer til genbrug via HP's gratis
genbrugsprogram9 og få en bedre blækeffektivitet10.

● Fremstil bilovertræk med HP Latex-blæk, der slår eco-solvent
blæk, og fremstil udendørs skiltemateriale med længere
holdbarhed4.

● Vælg et printsystem, der er førende inden for
miljøcertificeringer og -priser.

● HP Latex-blæk giver 1200 dpi print med dyb glansfuld sort
og blank finish.

Oplev nem og praktisk print.
● Få hurtigere ekspeditionstider, og klar flere hastejobs:
printene er tørre og klar til laminering, finish eller brug uden
brug af ekstern tørreenhed.
● Print dobbeltsidede2 bannere med mindre brugerindgriben
og nøjagtig, tilpasning.
● Få højere oppetid takket være nem, automatisk og pålidelig
print, der kun kræver lidt vedligeholdelse, samt printhoveder,
som brugeren selv kan udskifte.
● Overvåg og kontroller forretningen fra central hold: Brug
proaktive advarsler og nøjagtig omkostningsrapportering for
at minimere afbrydelser samt fremstille pristilbud.

●

Vandbaseret HP Latex-blæk – der kræves ikke speciel ventilation1, ingen advarselslabels vedrørende
sundhedsfare, ingen HAPs2.

●

Fremstil print, der er GREENGUARD Children & Schools Certified® og overholder AgBB-kriterier3.
ENERGY STAR®-mærket

1 Der kræves ikke speciel ventilation for at overholde de amerikanske OSHA-krav i forbindelse med

arbejdsbetinget udsættelse for flygtige organiske forbindelser fra HP Latex-blæk. Det er kundens eget valg, om
man ønsker at installere specielt ventilationsudstyr. HP hverken anbefaler eller fraråder det. Det anbefales at
konsultere offentlige krav og regler.

2Indeholder ingen sundhedsskadelige forureningsemner i henhold til EPA Method 311.

3 HP PVC-free Wall Paper med HP Latex-blæk er GREENGUARD Children & Schools Certified® og overholder

AgBB-kriterier for sundhedsrelateret evaluering af udledning af flygtige organiske forbindelser i forbindelser med
produkter, der benyttes inden døre.
Send hardware og printerforbrugsvarer til genbrug. Se hvordan på vores webside.

1 Du får det bedste resultat på medier, hvorfra der ikke kan overføres blæk til printeren. Ydelsen afhænger mediet. Din medieleverandører kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke medier du kan bruge.
2 Du får det bedste resultat med medier beregnet til dobbeltsideprint.

3 HP Designjet L26500-printeren kan fremstille et markant større udvalg af såvel udendørs- som indendørsmateriale end traditionelle eco-solvent printere eller vandbaserede printere.

4 Holdbarhedssammenligning er baseret på test af repræsentativt eco-solvent blæk, herunder eco-sol Max blæk på Avery SA vinyl, hvad angår holdbarhed samt ridse- og gnidefasthed og modstandsdygtighed
over for kemikalier. HP-estimater for billedholdbarhed samt rive, smuds- og vandfasthed fra HP Image Permanence Lab på en række medier, herunder HP-printmaterialer. Se
www.hp.com/go/supplies/printpermanence

5 HP's program for tilbagetagning af medier i stort format findes ikke i alle lande. Noget HP-genbrugspapir kan genbruges via almindelige genbrugsprogrammer. Der er muligvis ikke genbrugsprogrammer i dit
område. Læs mere på www.hp.com/recycle.

6 Nogle trykbærere kan have en medfødt lugt.

7 HP vandbaseret Latex-blæk er ikke klassificeret som brandfarlig væske i henhold til USDOT eller internationale transportbekendtgørelser. Disse materialer er testet i henhold til Pensky-Martins Closed
Cup-metoden og flammepunktet er højere end 110° C.

8 Der kræves ikke speciel ventilation for at overholde de amerikanske OSHA-krav i forbindelse med arbejdsbetinget udsættelse for flygtige organiske forbindelser fra HP Latex-blæk. Det er kundens eget valg, om
man ønsker at installere specielt ventilationsudstyr. HP hverken anbefaler eller fraråder det. Det anbefales at konsultere offentlige krav og regler.

9 Besøg www.hp.com/recycle og se, hvordan du kan deltage, samt hvor HP Planet Partners-programmet findes.; programmet findes muligvis ikke i dit område. Steder, hvor dette program ikke findes, kan man i
stedet se Material Safety Data Sheet (MSDS), som findes på www.hp.com/go/ecodata, vedrørende korrekt bortskaffelse.

10 I henhold til interne HP-test baseret på den mængde blæk, der bruges i forbindelse med anbefalede vedligeholdelsesrutiner. Sammenligning af HP Latex-blækprintsystemer med visse øko-solvent blæksystemer.

HP Designjet L26500-printerserien
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Print
Udskriftsopløsning

Op til 1200 x 1200 dpi

Certificering
Sikkerhed

Margener (top x bund x venstre x højre)

Valse: 5 x 5 x 5 x 5 mm

Elektromagnetisk

Overholder Class A-krav: EU (EMC-direktiv)

Teknologi

HP termisk inkjet

Miljømæssigt

ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP

Blæktyper

HP Latex Inks
6 (1 cyan, magenta, gul, sort, lys cyan, lys magenta)

ENERGY STAR
Garanti

Ja

Blækfarver
Blækdråbe

12 pl

Mængde blæk/toner på medie

775 ml

Skrivehoveddyser

2112

Skrivehoveder

6 (2 x gul/sort, 2 x cyan/lys cyan, 2 x lys magenta/magenta)

Printhastighed

22,8 m²/t (4 gennemløb tovejs), 16,5 m²/t (6 gennemløb tovejs), 10,6 m²/t (8
gennemløb tovejs), 9 m²/t (10 gennemløb tovejs), 7,6 m²/t (12 gennemløb
tovejs), 6,3 m²/t (16 gennemløb tovejs)

Maksimal udskriftslængde

Ingen fysisk grænse (afhænger af RIP-software eller medierullens længde);
anbefales op til 30 m

Maksimal printvægt

40 kg

Papir
Håndtering

Rullefødning; optagespole; automatisk afskæring (for vinyl, papirbaserede
medier, bagbelyst polyesterfilm og tynde bannere)

Typer

Bannere, vinyl, film, stof, papir, net (liner til porøst medie)

Størrelse

58 til 155 cm ruller

Tykkelse
RAM
Standard
Tilslutning
Interfaces (standard)
Anbefalede systemkrav
Mac

Op til 0,5 mm
512 MB
Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Afhænger af den valgte RIP-løsning. RIP skal anskaffes separat, medfølger ikke

Windows
Mål (b x d x h)
Printer

Afhænger af den valgte RIP-løsning. RIP skal anskaffes separat, medfølger ikke

Forsendelse
Vægt
Printer

2690 x 815 x 1200 mm

Forsendelse
Kassens indhold
CQ869A

Miljøkrav
Driftstemperatur

2465 x 690 x 1370 mm

202 kg
291 kg
HP Designjet L26500-printer; printhoveder; printhovedrensekit;
blækvedligeholdelseskit; rensecontainer; Prøve på originale HP-medier;
printerstativ; optagespole; indføringstilbehør; kantholder; affaldsdirigering;
brugervedligeholdelseskit; vedligeholdelsesvejledning; opsætningsplakat;
dokumentation software; netledninger
15 til 30ºC

Opbevaringstemperatur

-25 til 55ºC

Luftfugtighed ved drift

20 til 80%, RH (ikke-kondenserende)

Luftfugtighed ved opbevaring
Akustik
Lydtryk

20 til 90%, RH (ikke-kondenserende)

Lydeffekt
Strømforbrug
Maksimum
Strømforsyningskrav

57 dB(A), 49,5 dB(A) (standby)
7,5 B(A), 5,5 B(A) (standby)
4,8 kW maks. (kun, når den varmes op), 2,7 kW (aktiv), 95 watt (standby), 50
watt (dvale), 0,4 watt (slukket manuelt)
Indgangsspænding (auto-interval): 220 til 240 VAC (-10% +6%), 50/60 Hz (+/3 Hz), 15 A maks. pr. netledning

EU (overholder LVD og EN 60950-1); Rusland (GOST)

1 års begrænset hardwaregaranti; telefonisk support 8 timer om dagen 5 dage om ugen
Garanti- og supportmuligheder afhænger af produktet, landet samt lokale
lovgivningsmæssige krav.

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Produkt
CQ869A
HP Designjet L26500 1549 mm printer
Tilbehør
CR765A
HP Designjet 61" medieilægningstilbehør
CV063A
HP Designjet L26500 (61" printer) 2" spindel
CV135A
HP Designjet L26500 (61" printer) 3" spindel
CQ201A
HP Designjet L25500/26500-brugervedligeholdelseskit
Blækforsyninger
CR278A
HP 792 Designjet Printhead Cleaning Kit
CN702A
HP 792 gul/sort Designjet-printhoved
CN703A
HP 792 cyan/lys cyan Designjet-printhoved
CN704A
HP 792 lys magenta/magenta Designjet-printhoved
CN705A
HP 792 775 ml sort Latex Designjet-blækpatron
CN706A
HP 792 775 ml cyan Latex Designjet-blækpatron
CN707A
HP 792 775 ml magenta Latex Designjet-blækpatron
CN708A
HP 792 775 ml gul Latex Designjet-blækpatron
CN709A
HP 792 775 ml lys cyan Latex Designjet-blækpatron
CN710A
HP 792 775 ml lys magenta Latex Designjet-blækpatron
CH622A
HP 789/792 Designjet Printhead Cleaning Container
CR279A
HP 792 Designjet Ink Maintenance Kit
Medier
CR693A - HP Double-sided HDPE Reinforced Banner-1524 mm x 45,7 m
CR689A - HP HDPE Reinforced Banner-1524 mm x 45,7 m
CG934A - HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl-1524 mm x 45,7 m
CR663A - HP Backlit Polyester Film-1524 mm x 30,5 m
CH003B - HP PVC-free Wall Paper-1372 mm x 30,5 m
CH103A - HP PVC-free Wall Paper-1372 mm x 91,4 m
CG502A - HP Blue Back Billboard Paper-1372 mm x 80 m
CH002A - HP White Satin Poster Paper-1524 mm x 61 m
CG421A - HP Photo-realistic Poster Paper-1524 mm x 61 m
Q8833AE - HP Satin Canvas-1524 mm x 14,9 m
Service & support
HZ644E - HP 3 års hardwaresupport næste hverdag for Designjet L26500-61in
HZ645E - HP 3 års hardwaresupport 4 timet 13x5 Designjet L26500-61in
HZ654E - HP 4 års hardwaresupport næste hverdag for Designjet L26500-61in
HZ653E - HP 5 års hardwaresupport næste hverdag for Day Designjet L26500-61in
HZ660PE - HP 1 års ekstra hardwaresupport næste hverdag for Designjet L26500-61in
HZ661PE - HP 1 års ekstra hardwaresupport 4 timer 13x5 for Designjet L26500-61in
HZ658PE - HP 2 års ekstra hardwaresupport næste hverdag for Designjet L26500-61in

Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit printog billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en
overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.

Hvis du vil se flere forbrugsvarer til HP storformatprintere, kan du besøge os på
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Du kan læse mere på vores webside: http://www.hp.com
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