GEWELDIGE

PRECISIE
MET

H P D esignJe t Z6 Pro
MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWSTE
INNOVATIE EN AANVULLING OP DE
HP DESIGNJET-SERIE

WAAROM UPGRADEN

HOOGSTE PRECISIE 1

VERBETERDE EFFICIËNTIE

'S WERELDS VEILIGSTE 5

Met uitstekende reproductie
van lagen,2 de fijnste details1
en vloeiende
kleurovergangen.

Met de snelste
mediaverwerking,3 hogere
afdruksnelheden4 en eenvoudige
taakverzendingssoftware.

Uw gegevens, documenten
en apparaten veilig houden.

WAAROM UPGRADEN

ZEER NAUWKEURIGE
KAARTEN¹

SNELSTE
MEDIAVERWERKING 3

'S WERELDS EENVOUDIGSTE
TAAKVERZENDINGSSOFTWARE 7

Verhoog de betrouwbaarheid van pdf's met
directe ondersteuning van live transparanten
dankzij Adobe PDF Print Engine.² Bereik scherpe
contourlijnen en tekst met verbeterde zwarte
optische dichtheid en lijndikte,¹ samen met een
geoptimaliseerd profiel specifiek voor lijnen en
tekst: "Gecoat CAD" voor gewoon, helder wit,
gecoat en zwaar gecoat papier.

Bespaar 40% van de tijd bij het verwisselen van
media met de optie voor dubbele rol voor twee
mediatypen/-formaten6 en verminder
media-interacties met de automatische rolinvoer.
Ervaar een ergonomisch laadsysteem met behulp
van de medialaadtafel en vermijd een gebied "niet
betreden" in uw kantoor met een systeem zonder
spindles.

Bespaar tijd en optimaliseer het mediagebruik
en de kosten met de intuïtieve HP Click-software,⁷
inclusief meldingen voor het ophalen van taken
en nestingmogelijkheden. Met één klik kunt u
meerdere bestanden verzenden om af te drukken
vanaf een pc of Mac.⁷

'S WERELDS VEILIGSTE⁵
Firewalls alleen zijn niet bestand tegen
cyberaanvallen van professionele hackers. U hebt
's werelds veiligste grootformaatprinter nodig
van HP om uw data, documenten en apparaten
te beveiligen.⁵

NAADLOZE INTEGRATIE

EENVOUD IN ONDERHOUD EN SUPPORT

Integreer vol vertrouwen met uw bestaande
workflows dankzij HP's uitgebreide
RIP-certificeringsprogramma,⁸ bespaar tijd door
mediaprofielen van derden rechtstreeks vanaf
uw printer of desktop te downloaden met
HP PrintOS⁹ en deel eenvoudig
mediavoorinstellingen op afstand met het
HP Configuration Center.⁹

Los eenvoudig problemen met de
afbeeldingskwaliteit op met HP Control Print10
en verhoog de uptime van de printer met door
de gebruiker vervangbare onderdelen, waaronder
een horizontale mediasnijder en
media-accessoires.11 Verhelp daarnaast op
afstand veelvoorkomende problemen op elk
moment van de dag of nacht met de
probleemoplossers van HP Support Assistant12
en de HP's Virtual Agent.13

Printkoppen

Maximum mediabreedte
Inkteﬀiciëntie

HP DesignJet Z6600-, Z6610-printers

Voordeel

HP DesignJet Z6 Pro 64 inch printer

6 printkoppen (2x3 verschillende productnummers:

Een enkel printkopproductnummer

3 universele printkoppen (geldig voor alle kleuren).

M-Y; pK-lG; mK-C).

voor eenvoudigere vervanging

Dubbel druppelgewicht, 3 of 7 pl voor detail of productiviteit.

Druppelgrootte: 4 pl (pK, lG) en 6 pl (M, Y, lC, mK)

en voorraadbeheer

Druppelgrootte: 3 of 7 pl (M, C, pK,) en 6 pl (Y, CR, mK).

60 inch

+ 4 inch mediabreedte

64 inch

GIS-applicaties: 177 m² (1906 ft²) met 1 liter ink14

+ 21% eﬀiciënter met 1 liter inkt14

GIS-applicaties: 215 m² (2314 ft²) met 1 liter ink14

Retailapplicaties: 117 m² (1259 ft²) met 1 liter ink

+ 48% eﬀiciënter met 1 liter inkt

Retailapplicaties: 173 m² (1862 ft²) met 1 liter ink15

1 rol

Bespaar 40% tijd bij het wisselen van media6

2e rol met accessoire voor multifunctionele rol

Ergonomische laadtafel, spindle en handmatige rolinvoer

Bespaar 90 seconden bij elke mediawissel

Ergonomische laadtafel, zonder spindle en met automatische rolinvoer

Gewoon, normaal: 51 m²/uur (549 ft²/uur)

+ 2 keer sneller bij dezelfde beeldkwaliteit17

Gewoon, snel: 98 m²/uur (1055 ft²/uur)

Zwaar gecoat normaal: 19 m²/uur (205 ft²/uur)

+ 53% sneller

Zwaar gecoat normaal: 29 m²/uur (312 ft²/uur)

Satijn foto best: 12 m²/uur (129 ft²/uur)

+ 18% sneller17

Satijn foto best: 14,1 m²/uur (152 ft²/uur)

Zelfversleutelde HDD

Houd data, documenten en apparaten veilig18

Alle beveiligingsprotocollen

15

Aantal ondersteunde
mediarollen
Laadmechanisme

Printsnelheid

Beveiliging

15

16

17

1. Hoogste precisie op basis van tests in opdracht van HP en uitgevoerd door Sogeti in maart 2021, waarbij de HP DesignJet Z6 Pro 64 inch printer werd vergeleken met vergelijkbare concurrerende printers die volgens IDC vanaf 2020 het grootste marktaandeel wereldwijd vertegenwoordigen. Bij de tests werd
de minimumafstand tussen twee lijnen vereist voor correcte reproductie van de lijnen (hoe kleiner de afstand, hoe hoger de precisie) vergeleken van afdrukken op gestreken papier in de standaardmodus. Optie voor twee rollen moet apart worden aangeschaft. 2. Adobe PostScript®/PDF-upgradekit wordt apart
verkocht. De Adobe PDF Print Engine (APPE) is het snelle, betrouwbare printplatform van Adobe. Versie 5.5 breidt de toonaangevende printreproductie van APPE uit met eﬀiciënte prestaties en revolutionaire renderfuncties. APPE 5.5 maakt het mogelijk om de printerworkflow eﬀiciënter te maken en
winstgevender te werken dankzij innovaties in inkjetprinttechnologie. Ga voor meer informatie naar adobe.com/products/pdfprintengine.html. 3. Gebaseerd op tests in opdracht van HP en uitgevoerd door Sogeti in januari 2021, waarbij de HP DesignJet Z6 Pro 64 inch printer werd vergeleken met vergelijkbare
concurrerende printers die volgens IDC vanaf 2020 het grootste marktaandeel wereldwijd vertegenwoordigen. Bij de tests werd een 44 inch rol Océ-ontwerppapier van 75 gram gebruikt. Hierbij werd de tijd gemeten tussen het plaatsen van de rol in de rolhouder en het voltooien van de installatie van de rol door
de printer. De test werd uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden voor beide printers (het plaatsen van de bovenste rol en het gebruik van standaardinstellingen voor detectie van de scheefheid en het formaat). 4. Sneller vergeleken met de HP DesignJet Z6810 60 inch productieprinter. Gebaseerd op interne
tests van HP in januari 2021. Op normaal papier en in de snelle modus kan de HP DesignJet Z6 Pro 64 inch printer een snelheid van 1055 ft²/uur (98 m²/uur) bereiken met dezelfde kwaliteit als de HP DesignJet Z6810 60 inch productieprinter op normaal papier en in de standaardmodus met een snelheid van
549 ft²/uur (51 m²/uur). 5. Gebaseerd op een vergelijking van gepubliceerde beveiligingsspecificaties in opdracht van HP en uitgevoerd door Sogeti in januari 2021. Bij de tests werd de HP DesignJet Z6 Pro 64 inch printer vergeleken met concurrerende printers die volgens IDC vanaf 2020 het grootste marktaandeel
wereldwijd vertegenwoordigen. Vergelijkingsmatrix en verdere details zijn op aanvraag verkrijgbaar. 6. Tot 40% minder tijd op basis van interne tests van HP in februari 2021 vergeleken met HP DesignJet Z6610/Z6810 60 inch productieprinters zonder optie voor een tweede rol. Multifunctionele rolaccessoire
voor HP DesignJet Z Pro 64-inch printers wordt apart verkocht. 7. Gebaseerd op tests in opdracht van HP en uitgevoerd door Sogeti in januari 2021, waarbij de HP DesignJet Z6 Pro 64 inch printer werd vergeleken met vergelijkbare concurrerende printers die volgens IDC vanaf 2020 het grootste marktaandeel
wereldwijd vertegenwoordigen. Bij de tests werden 5 A1 PDF GIS-bestanden geprint op normaal papier en in de standaardmodus met gebruik van HP Click- en Canon Direct Print & Share-printsoftware. De test werd uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden voor beide printers in equivalente printmodi. Hierbij
werd de tijd gemeten tussen het slepen en neerzetten van de bestanden en het uitwerpen van de laatste pagina door de printer. Van toepassing op PDF-, JPEG-, TIFF-, DWF- en HP-GL/2-bestanden. HP Click is alleen compatibel met originele HP inktsupplies. 8. Kijk voor een lijst met door HP gecertificeerde RIP's
op hp.com/us-en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html. 9. Een HP PrintOS-account, internetverbinding en een voor internet geschikt apparaat zijn vereist. Kijk voor meer informatie op printos.com. 10. HP Control Print is een hulpgids voor het oplossen van problemen met de
afbeeldingskwaliteit die is ingebouwd in HP DesignJet Z6 Pro- en Z9+ Pro 64 inch printers. 11. Opwikkelspoelen en multifunctionele rolmedia-accessoires. 12. Voor HP Support Assistant 8 is .NET Framework 4.5 of hoger vereist. 13. HP Virtual Agent is beschikbaar in bepaalde landen. 14. HP DesignJet Z6 Pro
64 inch printer in vergelijking met HP DesignJet Z6600-, Z6610-printers. Combinatie van satellietbeelden op gewoon papier en de standaardmodus; satellietbeelden met tekst en lijnen op gecoat papier in de modus Optimaal. 15. HP DesignJet Z6 Pro 64 inch printer in vergelijking met HP DesignJet Z6600-,
Z6610-printers. Combinatie van gewoon en gecoat papier in de modi standaard en optimaal; zwaar gecoat, glanzend, polypropyleen en canvas in de standaardmodus. 16. Gebaseerd op interne tests van HP uit januari 2021 waarbij de HP DesignJet Z6 Pro 64 inch printer en HP DesignJet Z6600 en Z6610 werden
vergeleken door een rol normaal papier van 60 inch te plaatsen. Hierbij werd de tijd gemeten tussen het plaatsen van de rol in de rolhouder en het voltooien van de installatie van de rol door de printer. De test werd uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden voor beide printers (het plaatsen van de bovenste rol
en het gebruik van standaardinstellingen voor detectie van de scheefheid en het formaat). 17. Sneller vergeleken met de HP DesignJet Z6810 60 inch productieprinter. Gebaseerd op interne tests van HP uit januari 2021, met normaal papier en in de snelle modus, HP zwaar gecoat papier in de standaardmodus
en HP Premium Instant-dry satijn fotopapier in de beste modus. 18. Kijk voor meer informatie op hp.com/us-en/large-format-printers/designjet-printers/security.html.
Copyright 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.
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