Datasheet

HP PageWide XL
high-capacity stapelaar
Uitvoeroplossingen met een hoge capaciteit die speciaal ontworpen
zijn om de printsnelheden van de HP PageWide XL bij te houden

Volledige online integratie

Hoge snelheid

Veelzijdigheid

• Bidirectionele communicatie tussen de
printer en de hoogwaardige stapelaar
zorgt voor een betrouwbare werking

• De HP PageWide XL hoogwaardige stapelaar is
ontworpen om de snelheid van HP PageWide
XL printers te maximaliseren

• Stapel pagina's tot 102 x 122 cm (40 x 48 inch)
en materialen van 70 tot 200 g/m2 (19 tot
53 lbs) gewicht

• Controleer de status van de hoogwaardige
stapelaar via de printer of de HP SmartStreamsoftware; de taakwachtrij stopt als de
hoogwaardige stapelaar is gestopt

Ga voor meer informatie naar
hp.com/go/pagewidexlsolutions

• Verwerk harde media op een betrouwbare
manier dankzij de stapelaarskap
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Technische specificaties
Algemeen

Papierverwerking

Capaciteit

Tot 500 pagina's

Maximale paginagrootte

102 x 122 cm (40 x 48 inch)

Voeding

Verbruik

36,57 W (maximale normale belasting)
8,30 W (alleen motoren in bedrijf)

Mediagewicht

70 tot 200 g/m² (19 tot 53 lb)

Vellen stapelen

Naar boven gericht

Spanningsbereik

32 V, 5 A

Veiligheid

Maximale stapelaarsnelheid

30 A1/D per min (liggend)

40 inch brede vellen (E-formaat staand)

IEC 60950-1:2005 (2e editie) +A1:2009
+A2:2013 / EN60950-1:2006 +A11:2009
+A1:2010 +A12:2011+A2:2013
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 +A1:2011
+A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014

Minimale stapelsnelheid

De minimale snelheid die door de printer
wordt ondersteund

Maximaal ondersteund
mediaformaat in de
stapelaartabel

Elektromagnetisch

Minimaal ondersteund
mediaformaat

A4 liggend

Compatibel met de vereisten voor Klasse A:
VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC-richtlijn),
Australië en Nieuw-Zeeland (RCM), Japan (VCCI)

Milieu

Ondersteunde papierset

Volledige papierset die door de printer
wordt ondersteund, met 3 inch rolkern

CE-markering (inclusief RoHS, WEEE,
REACH). Voldoet aan de WW RoHSmateriaalbeperkingsvereisten in China, Korea,
India, Vietnam, Turkije, Servië en Oekraïne

Certificering

Connectiviteit

Voeding printer via communicatiekabel

Afmetingen

Afmetingen met verpakking

1500 x 1200 x 815 mm (59 x 47,2 x 32 inch)

Afmetingen zonder verpakking

1400 x 1100 mm (55,1 x 43,3 inch) in
hoogte verstelbaar volgens printerversie

Gewicht met verpakking

160 kg (352 lb)

Gewicht zonder verpakking

107 kg (235 lb)

Bedrijfstemperatuur

5 tot 40 °C (41 tot 104 °F)

Aanbevolen temperatuur

15 tot 35 °C (59 tot 95 °F)

Vochtigheidsgraad bij gebruik

20 tot 80% rel, afhankelijk van het
mediatype

Geluidsdruk

56 dB(A) (in bedrijf bij 6 ips)
65 dB(A) (in bedrijf bij 15 ips)

Bestelinformatie

Geluidsniveau (tijdens printen)

7,1 B(A) (in bedrijf bij 6 ips)
8,1 B(A) (in bedrijf bij 15 ips)

Product

Gewicht
Milieu

Geluid

Garantie

1

90 dagen

8SB03A

HP PageWide XL serie hoogwaardige stapelaar

2

3

1

Kap om harde media te verwerken

2

HP PageWide XL hoogwaardige stapelaar
met een capaciteit van max. 500 pagina's

3

Afstelbare hoogte

Ga voor meer informatie naar
hp.com/go/pagewidexlsolutions
© Copyright 2016, 2021 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing
zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet
aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
4AA6-4174NLE, februari 2021

