ŘADA TISKÁREN HP DESIGNJET

PRO PROFESIONÁLNÍ
KVALITU FOTOGRAFIÍ

Zabere to pouze 90 sekund, než se spotřebitel rozhodne vstoupit do obchodu, a 62 až 90 % dojmů je
založeno na barvě.¹ Zároveň si 70 % spotřebitelů pamatuje značku z reklamního plakátu, zatímco
pouze 44 % si ji pamatuje z online reklamy.² Tyto trendy vedou ke zvyšující se poptávce po kvalitě
obrazu a fyzických výtiscích, u kterých si značky nemohou dovolit kompromisy, protože vytvářejí
obrovskou příležitost naplnit očekávání zákazníků nabídkou nejlepší kvality obrazu na trhu. Naším
cílem je předvídat vaše potřeby a co nejvíc usnadnit a zproduktivnit tisk, zvýšit výnosy z něj
a zároveň poskytovat vysoké rychlosti a nejvyšší profesionální kvalitu fotografií³ v požadovaných
výsledcích. S cíleným portfoliem rozmanitých řešení pro aplikace s profesionální kvalitou fotografií se
můžete spolehnout, že najdete zařízení přesně podle svých představ.

NEJVĚTŠÍ DOJEM UDĚLÁTE
S NEJLEPŠÍMI BARVAMI3
64″ tiskárny HP DesignJet Z9+ Pro a tiskárny HP DesignJet Z9+ PostScript® umožňují tisk celé řady vysoce
působivé barevné grafiky na širokou škálu materiálů. Získáte tak velkou flexibilitu a rozmanité možnosti, jak
zaujmout zákazníky.

PROFESIONÁLNÍ
FOTOGRAFIE

REPRODUKCE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ

MALOOBCHODNÍ
POUTAČE DO PRODEJEN

S fotografickými RGB inkousty
HP Vivid můžete využívat
velkoformátový tisk
v profesionální fotografické
kvalitě s rozšířenou
barevnou škálou.4

Dosáhněte mimořádně kvalitní
reprodukce výtvarných děl pro
galerie a umělce3 na široké
škále tiskových materiálů, od
plátna až po umělecké papíry.

Vytvářejte působivé
reklamní materiály na
různých typech médií
a dodejte své prodejně
špičkový vzhled díky
působivé grafice.

VÝJIMEČNÁ KVALITA³
A VYSOKÁ PRODUKTIVITA
Jako odborníci na profesionální kvalitu fotografií musíte
splňovat vysoké nároky a očekávání zákazníků. Zároveň však
musíte dbát na zvyšování zisku a dodržování všech termínů,
abyste mohli přijímat více zakázek. 64″ tiskárna HP Designjet
Z9+ PRO a tiskárna řady HP DesignJet Z9+ PostScript® splní
vaše požadavky a zajistí nejvyšší profesionální kvalitu
fotografií při nejrychlejším tisku.³

VYUŽÍVEJTE NEUVĚŘITELNĚ
ŽIVÉ BARVY

PŘIJÍMEJTE VÍCE ZAKÁZEK

ZVYŠTE EFEKTIVITU

S chromatickými RGB inkousty
HP Vivid4 dosáhnete nejširší škály³
a HP Pixel Control zajistí plynulé
přechody a výrazné barevné
odstíny.

Maximalizujte
produktivitu
díky
vysokým rychlostem tisku s živými
barvami a zvyšte dobu provozu tiskárny
pomocí všestranných, uživatelsky
vyměnitelných tiskových hlav HP HDNA.

Využívejte rychlou manipulaci s médii – věnujte
méně času výměně médií díky dvěma rolím⁵
a automatickému podávání rolí s bezvřetenovým
systémem.⁶

ZJEDNODUŠENÝ PROVOZ
Využívejte chytrý tisk – společnost HP vám zjednoduší tisk
pomocí rozsáhlé nabídky softwarových řešení přizpůsobených
na míru tisku, provozu a firemním požadavkům.

MĚJTE KONTROLU NAD
TISKOVÝMI ÚLOHAMI

UŽÍVEJTE SI BEZPROBLÉMOVOU
INTEGRACI

TISKNĚTE VÍCE SOUBORŮ JEDNÍM
KLIKNUTÍM9

S aplikací HP Print Beat můžete
vzdáleně sledovat výkon tiskárny
a rozhodovat se na základě dat.7

Díky rozsáhlému programu pro
certifikaci RIPů8 od společnosti HP
můžete řešení spolehlivě integrovat
do stávajících pracovních postupů.

Optimalizujte využití médií i náklady a tiskněte
z počítače nebo Macu nejčastější formáty
souborů jediným kliknutím.9

TISKÁRNY HP DESIGNJET ŘADY Z
PŘEHLED PORTFOLIA

64″ tiskárna
HP DesignJet Z9+ Pro

Produkční tiskárna
HP DesignJet Z6810

Tiskárny řady HP DesignJet
Z9+ PostScript®

1 067 mm (42″)

610 mm (24″)
1 118 mm (44″)

8 inkoustů: lC, M, Y,
mK, pK, lG, lM, CR

9 inkoustů: C, M, Y, mK, pK, G,
CR, CG, CB (GE – volitelně)

9 inkoustů: C, M, Y, mK, pK, G,
CR, CG, CB (GE – volitelně)

Velikost kazety

775 ml

300 ml

1l

Rychlost tisku

Lesklý papír v nejlepším režimu:
11 m²/h

24″ model s lesklým papírem v nejlepším režimu:
3,5 m²/h
44″ model s lesklým papírem v nejlepším režimu:
4,5 m²/h

Lesklý papír v nejlepším režimu:
14,1 m²/h

Šířka tisku

Inkoustové kazety

Software pro zadávání úloh
Vzdálené sledování
Zabezpečení

1 626 mm (64″)

HP Click9
Není k dispozici žádný software

HP PrintOS7

Samošifrovací pevný disk

Všechny bezpečnostní protokoly

1. Psychologie barev [Infografika], WebFX, 2020. Zdroj: https://www.webfx.com/blog/web-design/psychology-of-color-infographic.
2. Zpráva o spotřebitelské kultuře WPR5.
3. Vychází z tiskárny HP DesignJet Z9+ Pro. Nejvyšší profesionální kvalita fotografií vychází z nejširší barevné škály. Testování zadané společností HP a provedené společností Sogeti v lednu 2021 porovnává 64″ tiskárny
HP DesignJet Z9+ Pro se srovnatelnými konkurenčními tiskárnami, které představují většinový celosvětový tržní podíl od roku 2020 podle údajů agentury IDC. Při testu se porovnávala škála v jednotkách CIE Lab (čím
vyšší, tím lepší) během tisku na rychleschnoucí saténový fotopapír HP Premium v nejlepším režimu. Testování proběhlo za stejných podmínek na všech tiskárnách s měřením cílové hodnoty TC9.18 pomocí
spektrofotometru i1 od společnosti X-rite.
4 Fotografické RGB inkousty HP Vivid jsou kompatibilní pouze s tiskárnami řady HP DesignJet Z9+ Pro a HP DesignJet Z9+ PostScript®.
5. Dvě role jsou součástí pouze 44″ tiskárny HP DesignJet Z9+ dr PostScript® s vodorovnou řezačkou. Pro 24″ tiskárnu HP DesignJet Z9+ PostScript®, 44″ tiskárnu HP DesignJet Z9+ PostScript® a 64″ tiskárnu HP DesignJet
Z9+ Pro je nutné možnost dvou rolí zakoupit samostatně.
6. Bezvřetenový systém je k dispozici pouze u 64″ tiskárny HP DesignJet Z9+ Pro.
8. Seznam RIPů certifikovaných společností HP je k dispozici na adrese hp.com/us-en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html.
9. Po výběru obrazu můžete tisknout pomocí jediného kliknutí, pokud se tiskne celý soubor bez úprav nastavení tisku. Platí pro soubory PDF, JPEG, TIFF, DWF a HP-GL/2. HP Click je kompatibilní pouze s originálními
inkoustovými kazetami HP.
© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena výslovnými
záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Z žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby ani za
opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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7. Vyžaduje účet HP PrintOS, internetové připojení a zařízení s možností připojení k internetu. Další informace jsou k dispozici na adrese printos.com.

