SOLUÇÕES HP DE GRANDE FORMATO PARA

PROFISSIONAIS DO SETOR
GEOPROCESSAMENTO

O setor de GIS mudou drasticamente ao longo da última década. A digitalização é um fator essencial dessa
mudança, gerando novas formas de trabalho em termos de colaboração remota, compartilhamento conveniente
de arquivos e segurança sofisticada para combater ciberataques. Em particular, os protocolos de segurança estão
ganhando importância crescente para as organizações: desde o início de 2020, os ciberataques são o crime que
mais cresce nos Estados Unidos com um aumento de 400%.1 Ao mesmo tempo, os tamanhos dos arquivos
crescem exponencialmente – somando outra camada de complexidade. Nossa meta é permanecer à frente
de suas necessidades e tornar a impressão tão simples, poderosa e segura quanto possível, proporcionando
as rápidas velocidades e os resultados de alta qualidade exigidos. Com um portfólio específico de soluções para
aplicações GIS à sua escolha, você pode ter certeza que encontrará a que seja adequada às suas necessidades.

UMA IMPRESSORA.
IMPACTO EM TODAS AS INDÚSTRIAS.
As impressoras HP DesignJet e PageWide XL atendem aos requisitos de GIS em evolução.
QUALIDADE DA IMAGEM
Processamento rápido
Segurança
Economia de custos
Compatibilidade
e integração com TI

Recursos naturais

Defesa e forças armadas*

Exploração de Petróleo e Gás

Governo*

Topografia*

Instalações e infraestruturas

Gestão urbana

*Imagem do Instituto Cartogràfic de Catalunya (ICGC), sujeita
a um reconhecimento de licença, International Creative Commons 4.0

PRECISÃO E EFICIÊNCIA
Como profissionais do setor de geoprocessamento, vocês têm
a necessidade de lidar com arquivos complexos e comunicar
informações em mapas em larga escala com os detalhes mais
nítidos e visuais. Nosso portfólio de impressoras HP DesignJet
e PageWide XL suporta as altas exigências do setor GIS e fornece
as rápidas velocidades e as altas capacidades de processamento de
arquivos que podem aumentar a produtividade de seu escritório.

CONTROLE SEUS CUSTOS
DE IMPRESSÃO

DEIXE SEU FLUXO DE TRABALHO
MAIS EFICIENTE

ENVIE VÁRIOS ARQUIVOS
COM UM SÓ CLIQUE3

Acompanhe os dados de impressão com
o HP SmartTracker e crie facilmente relatórios
consolidados para analisar seus custos
de impressão ou permitir o reembolso.

Acelere as impressões de GIS com o
software HP SmartStream – comece
a imprimir em 50% do tempo.2

Otimize o uso e os custos de mídia e, com um
só clique,3 imprima os formatos de arquivo mais
comuns a partir de um PC ou Mac.

SEGURANÇA MÁXIMA
Os firewalls por si só não conseguem impedir os ataques
de hackers sofisticados. Você precisa das impressoras4 de
grande formato HP mais seguras do mundo, para ajudar
a proteger seus dispositivos, dados e documentos.

PROTEJA SEUS DISPOSITIVOS

PROTEJA SEUS DADOS

PROTEJA SEUS DOCUMENTOS

Desfrute da melhor proteção de rede com
o HP Connection Inspector, HP Secure Boot
e Whitelisting.4 Mantenha os dispositivos
seguros – com o software HP Jet Advantage
Security Manager.5

Obtenha a melhor proteção de dados
com comunicações criptografadas e lista
de controle de acesso.4

Controle quem acessa a impressora e seus
documentos confidencias com a impressão
por PIN.

AJUDE-ME A ESCOLHER A IMPRESSORA

Impressora HP DesignJet Impressora HP DesignJet
Z6 Pro 64 pol.
série T1700

Impressora HP DesignJet
série Z6 PostScript®

Ideal para
Tipos de tinta

Avaliações ao ar livre

Avaliações internas

Tinta fotográfica HP Vivid Photo
(tinta à base de pigmento)

Tintas para escritório
HP Bright Oﬀice

Impressora de produção
HP DesignJet Z6810

Portifólio da impressora
HP PageWide série XL

Impressão imediata e de alto volume

PostScript®,
linguagem PDF

Tinta fotográfica
HP Vivid Photo
(tinta à base de pigmento)

Tinta fotográfica
HP Vivid Photo
(tinta à base de pigmento)

Tintas de pigmento
HP PageWide XL

PostScript®/Kit de atualização PDF6

Largura
de impressão

610 mm (24 pol.)
1.118 mm (44 pol.)

1.118 mm (44 pol.)/B0+

1626 mm (64 pol.)

1.067 mm (42 pol.)

Até 1.016 mm (40 pol.)

Velocidade
de impressão
máxima

Modelo de 24 pol.:
67 m2/h (720 pés2/h)
Modelo de 44 pol.:
85 m2/h (916 pés2/h)

26 s/página A1/D,
116 impressões/hora A1/D

98 m2/h (1.055 pés2/h)

113,6 m²/h (1.225 pés²/h)

Até 30 páginas/min
em A1/Arch D/ANSI D7

HDD autocriptografado

Todos os protocolos de segurança

Segurança

Todos os protocolos de segurança

AJUDE-ME A ESCOLHER O SCANNER

Scanner HP SD Pro 44 pol.

Scanner HP HD Pro 2 42 pol.

Aumente a produção, com digitalização
em cores precisas – linhas nítidas e detalhes
precisos – produzidas em alta velocidade

Produza resultados excepcionais
e de alta qualidade com o scanner HD
colorido de alta produtividade HP

Velocidade de digitalização

Em cores: 15 cm/s (6 pol./s)
Tons de cinza: 33 cm/s (13 pol./s)8

Cor: até 33 cm/s (13 pol./s)
Escala de cinza: até 33 cm/s (13 pol./s)8

Largura máxima do scanner

1.118 mm (44 pol.)

1.067 mm (42 pol.)

Espessura máxima da mídia

2 mm (0,08 pol.)

15 mm (0,6 pol.)

Impressoras compatíveis

Arquivo, e-mail, USB, disco rígido, pasta na rede, FTP, imprimir
HP DesignJet série T, série Z e HP PageWide XL

1. PR Newswire, Relatório Top Cyber Security Experts: 4.000 ataques cibernéticos por dia desde a pandemia de Covid-19.
2. Com base em testes encomendados pela HP e realizados pela Sogeti em setembro de 2020. Teste que compara impressoras selecionadas da concorrência que representam a participação majoritária no mercado de
impressoras de LED no mundo todo em 2019 de acordo com o IDC, e software ao software HP SmartStream, com medição do tempo necessário para extrair páginas de um documento de 63 páginas e imprimi-las usando
diversas impressoras em comparação com o uso de programas de software equivalentes.
3. Quando a imagem estiver selecionada, realize a impressão com um clique ao imprimir o arquivo todo sem nenhuma modificação nas configurações de impressão. Aplicável aos arquivos PDF, JPEG, TIFF, DWF e HP-GL/2.
HP Click é compatível apenas com suprimentos de tinta HP Originais.
4. Com base em um comparativo das especificações de segurança publicadas encomendado pela HP e realizado pela Sogeti. Janeiro de 2021: comparação entre a impressora HP DesignJet Z6 Pro 64 pol. e concorrentes
que representam a participação majoritária no mercado mundial a partir de 2020, segundo a IDC. Setembro de 2020: comparação do portfólio HP PageWide XL e concorrentes que representam a maior parte do mercado
de impressoras LED e UV-gel em todo o mundo a partir de 2019, de acordo com a IDC. Matriz de comparação e mais detalhes disponíveis mediante solicitação.
5. O HP JetAdvantage Security Manager deve ser adquirido separadamente. Para obter detalhes, acesse hp.com/go/securitymanager.
6. Kit de atualização PostScript®/PDF incorporado na impressora HP DesignJet Z6 Série PostScript®, impressora HP DesignJet T1700 44 pol. PostScript® e impressora HP DesignJet T1700dr 44 pol. PostScript®. Para a
impressora HP DesignJet T1700 44 pol., impressora HP DesignJet Z6 Pro 64 pol., impressora de produção HP DesignJet Z6810 e portfólio de impressoras HP PageWide XL; isso deve ser adquirido separadamente.
7. A impressora HP PageWide XL 8200 produz 30 impressões CAD D/A1 em 1 minuto. O número de páginas variará de acordo com o modo de impressão e a aplicação impressa.
8. Digitalização monocromática: Imagem A1//D com gráficos de texto preto a 200 dpi; digitalização em cores: Imagem A1//D totalmente em cores a 200 dpi, RGB de 24 bits.
Copyright 2021 HP Development Company, L.P. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços HP estão descritas nas declarações de garantia expressa que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser interpretada como garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.
Julho de 2021

4AA5-1664PTL

Digitalizar para

