HP DESIGNJET

PROFESSIONELL FOTOKVALITET
SKRIVARE

Det tar bara 90 sekunder för en konsument att bilda sig en uppfattning när personen kommer in i en
butik och 62 till 90% av intrycken skapas utifrån färg.1 Dessutom kommer 70 % av konsumenterna
ihåg varumärket på en aﬀischannons, medan endast 44 % minns det online.2 De här trenderna leder till
en ökad efterfrågan på bildkvalitet och fysiska trycksaker som varumärkena inte har råd att välja bort
och det skapar en stor möjlighet att uppfylla kundernas förväntningar genom att erbjuda marknadens
bästa bildkvalitet. Vårt mål är att förutsäga dina behov och göra utskriftslösningarna så enkla,
produktiva och lönsamma som möjligt samtidigt som de ska leverera de snabba hastigheter och
den höga professionella fotokvalitet3 som krävs. Med en specialiserad portfölj med lösningar för
tillämpningar med professionell fotokvalitet att välja från kan du vara säker på att det finns en lösning
som är perfekt för dina behov.

FÖR ATT GÖRA INTRYCK
BEHÖVER DU DEN BÄSTA FÄRGEN3
Med HP DesignJet Z9+ Pro 64-tums skrivare och HP DesignJet Z9+ PostScript® skrivarserie kan du skriva
ut ett stort urval av eﬀektfull, färgstark grafik på fler olika material, vilket ger dig stor flexibilitet många
olika sätt att göra kunderna intresserade.

PROFESSIONELL
FOTOGRAFERING

KONSTREPRODUKTIONER

POP/POS SKYLTAR
FÖR HANDELN

Skriv tryggt ut i storformat
med professionell
fotokvalitet med expanderat
färgomfång som möjliggörs
genom RGB HP Vivid
Photo Inks.4

Skapa otroliga
konstreproduktioner för
gallerier och konstnärer3 på
många olika utskriftsmaterial
från canvas till konstpapper.

Skapa lockande
reklammaterial på alla typer
av material för att ge
butiken premiumkänsla
med eﬀektiv grafik.

UTMÄRKT KVALITET3
OCH HÖG PRODUKTIVITET
Som experter på professionell fotokvalitet förväntas ni
uppfylla de höga kraven och förväntningarna hos era kunder
samtidigt som ni ska bygga upp vinsten och klara alla
deadlines i god tid för att kunna ta fler jobb. HP DesignJet Z9+
Pro 64-tums skrivare och HP DesignJet Z9+ PostScript®
skrivarserie stöder dina krav och ger högsta professionella
fotokvalitet med hög produktionshastighet.3

UPPLEV UNIK LIVFULLHET

GÖR FLER JOBB

ÖKA EFFEKTIVITETEN

Uppnå det största färgomfånget3 med
kromatiskt RGB HP Vivid Photo Inks4 och
få mjuka övergångar och distinkta
färgnyanser med HP Pixel Control.

Öka produktiviteten med livfulla
färger med hög hastighet och öka
skrivarens tillgänglighetstid med
universella, användarutbytbara
HP HDNA-skrivhuvuden.

Upplev snabb mediahantering – lägg mindre
tid på mediabyten tack vara den dubbla valsen5
och den automatiska valsmatningen med
spindelfritt system.6

FÖRENKLAD DRIFT
Upplev smart utskrift – låt HP förenkla din utskriftsupplevelse
med ett brett urval av programvarulösningar som skräddarsytts
för dina utskrifts-, verksamhets- och aﬀärsbehov.

KONTROLLERA UTSKRIFTSALTERNATIV

NJUT AV PROBLEMFRI INTEGRERING

SKRIV UT FLERA FILER MED BARA ETT KLICK9

Fjärrövervaka skrivarens prestanda och
fatta databaserade beslut med HP Print
Beat.7

Integrera tryggt med dina befintliga
arbetsflöden tack vare HPs omfattande
RIP-certifieringsprogram.8

Optimera mediaanvändning och kostnader och
skriv ut de vanligaste filformaten från PC eller
Mac med ett klick9.

HP DESIGNJET Z-SERIES
PORTFÖLJÖVERSIKT

HP DesignJet Z6810
produktionsskrivare

HP DesignJet Z9+
PostScript® skrivarserie

HP DesignJet Z9+ Pro
64-tums skrivare

Utskriftsbredd

1067 mm (42 tum)

610 mm (24 tum)
1118 mm (44 tum)

1626 mm (64 tum)

Bläckpatroner

8 bläck: lC, M, Y,
mK, pK, lG, lM, CR

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

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

Patronstorlek

775 ml

300 ml

1 liter

Best Glossy Paper:
11 m²/tim (118 fot²/tim)

24-tumsmodell Best Glossy Paper:
3,5 m2/tim (38 fot2/tim)
44-tumsmodell Best Glossy Paper:
4,5 m2/tim (48 fot2/tim)

Best Glossy Paper:
14,1 m2/tim (152 fot2/tim)

Utskriftshastighet

Program för start av utskrift
Fjärrövervakning
Säkerhet

HP Click9
Ingen programvara tillgänglig

HP PrintOS7

Self-Encrypted HDD

Alla säkerhetsprotokoll

1. Färgpsykologi [Infobild], WebFX, 2020. Hämtad från: https://www.webfx.com/blog/web-design/psychology-of-color-infographic
2. 5WPR’s Consumer Culture Report.
3. Baserat på HP DesignJet Z9+ Pro-skrivaren. Högsta professionella fotokvalitet baserat på det bredaste färgomfånget. Tester som utförts av Sogeti på uppdrag av HP i januari 2021 där HP DesignJet Z9+ Pro 64-tums
skrivare jämförts med jämförbara konkurrerande skrivare som motsvarar den största marknadsandelen globalt 2020 enligt IDC, där omfångsvolym i CIE Lab-enheter jämfördes (ju högre desto bättre) vid utskrift
på HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper och bästa läge. Testet utfördes under samma förhållanden på alla skrivare och målet TC9.18 uppmättes med i1-spektrofotometern från X-rite.
4 RGB HP Vivid Photo-bläck är endast kompatibla med HP DesignJet Z9+ Pro skrivare och HP DesignJet Z9+ PostScript® skrivarserie.
5. Dubbla valsar medföljer endast HP DesignJet Z9+ dr 44-tums PostScript®-skrivare med V-trimmer. För HP DesignJet Z9+ 24-tums PostScript® skrivare, HP DesignJet Z9+ 44-tums PostScript® skrivare och HP DesignJet
Z9+ Pro 64-tums skrivare måste dubbla valsar köpas separat.
6. Ett spindelfritt system är tillgängligt endast för HP DesignJet Z9+ Pro 64-tums skrivare.
7. Kräver HP PrintOS-konto, internetanslutning och en ansluten internetkapabel enhet. Mer information finns på printos.com.
9. När en bild har valts: Klicka en gång för utskrift för att skriva ut hela filen utan ändringar i utskriftsinställningarna. Detta är tillämpligt för filer i formaten PDF, JPEG, TIFF, DWF och HP-GL/2. HP Click är endast kompatibelt
med HP originalbläck.
© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are outlined in the express warranty statements
accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
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8. En lista över HP-certifierade RIP:er finns på hp.com/us-en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html.

