PRECISÃO
DE OUTRO MUNDO
COM

HP DesignJet Z6 Pro
A P R E S E N TA N D O N OSSA M AI S
R EC E N T E I N OVAÇÃO E ADI ÇÃO
À FA M Í L I A H P D ESI G N J ET

POR QUE FA ZER
UPGRADE

A MAIS ALTA
PRECISÃO 1

EFICIÊNCIA
APRIMORADA

A MAIS SEGURA
DO MUNDO 5

Com excelente reprodução
de camadas,2 melhores
detalhes1 e gradientes suaves.

Com o manuseio de mídia mais
rápido,3 velocidades de
impressão mais altas4 e fácil
envio de trabalhos por software.

Mantendo seus dados,
documentos e dispositivos
seguros.

POR QUE FAZER UPGRADE

OS MAPAS MAIS
PRECISOS¹

O MAIS RÁPIDO
MANUSEIO DE MÍDIA 3

O SOFTWARE DE ENVIO DE
TRABALHOS MAIS FÁCIL DO MUNDO 7

Conte com impressões nítidas em PDF e excelente
reprodução de camadas e transparências graças ao
Adobe PDF Print Engine.² Alcance linhas de contorno
e texto nítidos com densidade óptica e largura de linha
melhoradas,¹ juntamente com um perfil otimizado
específico para linhas e texto: papel comum, tratado
para CAD, brancos brilhantes, revestidos e revestidos
com gramatura pesada.

Economize 40% de tempo nas trocas de mídia com a
opção de rolo duplo para dois tipos/tamanhos de mídia⁶
e reduza as interações da mídia com a alimentação
automática do rolo. Experimente um sistema de
carregamento ergonômico utilizando a mesa de
carregamento de mídia e evite ter uma área de "não
entre" em sua empresa com sistema sem eixo.

Economize tempo e otimize o uso e o custo da mídia
com o software intuitivo HP Click,⁷ com notificação de
status do trabalho e aproveitamento de mídia. Com um
clique, você pode enviar vários arquivos para impressão
a partir de um PC ou Mac.⁷

A MAIS SEGURA DO MUNDO⁵

INTEGRAÇÃO PERFEITA.

MANUTENÇÃO E SUPORTE FÁCEIS

Os firewalls por si só não conseguem impedir os
ataques de hackers sofisticados. Você precisa da
impressora de grande formato mais segura do mundo
da HP para ajudar a proteger seus dados, documentos
e dispositivos.⁵

Integre-se confiantemente com seus fluxos de
trabalho existentes graças ao extenso programa
de certificação RIP da HP,⁸ economize tempo baixando
perfis de mídia de terceiros diretamente de sua
impressora ou desktop com o HP PrintOS⁹ e
compartilhe facilmente as predefinições de mídia
remotamente com o HP Configuration Center.⁹

Execute facilmente a solução de problemas de
qualidade de imagem com o HP Control Print10 e
aumente o tempo de funcionamento da impressora
com peças substituíveis pelo usuário, incluindo cortador
horizontal e acessórios de mídia.11 Além disso, resolva
remotamente problemas comuns a qualquer hora do
dia ou da noite, usando os solucionadores de problemas
do HP Support Assistant12 e o Agente Virtual da HP.13

Cabeças de impressão

Largura máxima de mídia
Eficiência de tinta

Impressoras HP DesignJet Z6600, Z6610

Benefício

Impressora HP DesignJet Z6 Pro 64 pol.

6 cabeças de impressão (2x3 números de produtos diferentes:
M-Y; pK-lG; mK-C).
Tamanho da gota: 4 pl (pK, lG) e 6 pl (M, Y, lC, mK)

Um único número de produto de cabeça de impressão
para facilitar a troca e a gestão de estoque

3 cabeças de impressão universais (válidas para todas as cores)
Duplo tamanho de gota, 3 ou 7 pl, tanto para detalhes como para
produtividade.
Tamanho da gota: 3 ou 7 pl (M, C, pK) e 6 pl (Y, CR, mK).

60 pol.

+ 4 pol. de largura de mídia.

64 pol.

Aplicativos GIS: 177 m² (1.906 pés²) com 1 litro de tinta14

+ 21% mais eficiente com 1 litro de tinta14

Aplicativos GIS: 215 m² (2.314 pés²) com 1 litro de tinta14

Aplicativos de varejo: 117 m² (1.259 pés²) com 1 litro de tinta

+ 48% mais eficiente com 1 litro de tinta

Aplicativos de varejo: 173 m² (1.862 pés²) com 1 litro de tinta15

Número de rolos
de mídia suportados

1 rolo

Economize 40% de tempo nas trocas de mídia6

2º rolo com acessório de rolo multifuncional

Sistema de carregamento

Mesa de carregamento ergonômica, fuso e alimentação
manual de rolos

Economize 90 segundos a cada troca de mídia16

Mesa de carregamento ergonômica, sem eixo e alimentação
automática de rolos

Papel comum - Normal: 51 m2/h (549 pés2/h)

+ 2 vezes mais rápido com a mesma qualidade de imagem17

Papel comum - Rápido: 98 m²/h (1.055 pés²/h)

Velocidade de impressão

Revestido pesado normal: 19 m²/h (205 pés²/h)

+ 53% mais rápido17

Revestido pesado normal: 29 m²/h (312 pés²/h)

Melhor foto acetinada: 12 m²/h (129 pés²/h)

+ 18% mais rápido17

Melhor foto acetinada: 14,1 m²/h (152 pés²/h)

HDD autocriptografado

Mantenha dados, documentos e dispositivos seguros18

Todos os protocolos de segurança

15

Segurança

15

1. A maior precisão baseada em testes encomendados pela HP e realizados pela Sogeti em março de 2021 comparando a impressora HP DesignJet Z6 Pro 64 pol. e impressoras concorrentes comparáveis que representam a maior parte do mercado mundial a partir de 2020 de acordo com a IDC, comparando a distância mínima entre
duas linhas necessária para reproduzir corretamente as linhas (quanto menor a distância, maior a precisão) imprimindo em papel revestido e modo Normal. A opção de rolo duplo deve ser comprada separadamente. 2. Kit de atualização Adobe PostScript®/PDF é vendido separadamente. O Adobe PDF Print Engine (APPE) é a plataforma
de impressão de alta velocidade e alta fidelidade da Adobe. A versão 5.5 amplia a vantagem do APPE para reprodução de impressão com eficiências de desempenho e recursos de renderização inovadores. O APPE 5.5 possibilita que as impressoras aumentem a eficiência do fluxo de trabalho e aproveitem o potencial de lucro de
inovações na tecnologia de impressão a jato de tinta. Para saber mais, acesse adobe.com/products/pdfprintengine.html. 3. Baseado em testes encomendados pela HP e realizados pela Sogeti em janeiro de 2021 comparando a impressora HP DesignJet Z6 Pro 64 pol. e impressoras concorrentes comparáveis que representam a maior
fatia do mercado mundial a partir de 2020, de acordo com a IDC, carregando um rolo de papel de rascunho Oce de 44 pol. e 75g. Tempo de medição desde o carregamento do rolo no "suporte de rolos" até que a impressora termine o carregamento. Teste realizado sob as mesmas condições em ambas as impressoras (carregamento
superior/topo de rolo e usando configurações padrão para detecção de inclinação e tamanho). 4. Mais rápida em comparação com a impressora de produção HP DesignJet Z6810 60 pol. Com base em testes internos da HP, em janeiro de 2021. Usando papel comum e modo Fast, a impressora HP DesignJet Z6 Pro 64 pol. pode atingir
velocidade de 98 m²/h (1.055 pés²/h) com a mesma qualidade da impressora HP DesignJet Z6810 60 pol., usando papel comum e modo Normal à velocidade de 51 m²/h (549 pés²/h). 5. Com base na comparação das especificações de segurança publicadas encomendadas pela HP e realizadas pela Sogeti em janeiro de 2021.
Comparação entre a impressora HP DesignJet Z6 Pro 64 pol. e os concorrentes que representam a participação majoritária no mercado mundial a partir de 2020, segundo a IDC. Matriz de comparação e mais detalhes disponíveis mediante solicitação. 6. Até 40% menos tempo com base nos testes internos HP em fevereiro de 2021
em comparação com as impressoras de produção HP DesignJet Z6610/Z6810 60 pol. sem opção de segundo rolo. Rolo multifuncional HP DesignJet série Z Pro 64 pol., vendido separadamente. 7. Baseado em testes encomendados pela HP e realizados pela Sogeti em janeiro de 2021 comparando a impressora HP DesignJet Z6 Pro
64 pol. e impressoras concorrentes comparáveis que representam a maior fatia do mercado mundial a partir de 2020, de acordo com a IDC, imprimindo 5 arquivos A1 PDF GIS em papel comum e modo Normal usando o software de impressão HP Click e Canon Direct Print & Share. Teste realizado sob as mesmas condições em ambas
as impressoras usando modos de impressão equivalentes que medem o tempo desde "Arrastar e soltar" os arquivos até que a última página seja ejetada pela impressora. Aplicável aos arquivos PDF, JPEG, TIFF, DWF e HP-GL/2. HP Click é compatível apenas com suprimentos de tinta HP Originais. 8. Para obter uma lista de RIPs
certificados pela HP, acesse hp.com/us-en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html. 9. Requer uma conta HP PrintOS, conexão com a Internet e dispositivo habilitado para Internet conectado. Para obter mais informações, acesse printos.com. 10. HP Control Print é um guia assistido para solução de problemas
de qualidade de imagem incorporado às impressoras HP DesignJet Z6 Pro e Z9+ Pro 64 pol. 11. Carretel de levantamento e acessórios de mídia em rolo multifuncional. 12. O HP Support Assistant 8 requer .NET Framework 4.5 ou posterior. 13. Agente Virtual HP disponível em determinados países. 14. Impressora HP DesignJet Z6 Pro
64 pol. em comparação com as impressoras HP DesignJet Z6600, Z6610. Combinação de imagens de satélite em papel comum e modo Normal; imagens de satélite com texto e linhas incluídas em papel revestido no modo Best. 15. Impressora HP DesignJet Z6 Pro 64 pol. em comparação com as impressoras HP DesignJet Z6600,
Z6610. Combinação de papel comum e revestido nos modos Normal e Best; revestido de gramatura alta, brilhante, polipropileno e canvas no modo Normal. 16. Com base em testes internos da HP, de janeiro de 2021, comparando a impressora HP DesignJet Z6 64 pol. e HP DesignJet Z6600 e Z6610, carregando um rolo de papel liso
de 60 pol. Tempo de medição desde o carregamento do rolo no "suporte de rolos" até que a impressora termine o carregamento. Teste realizado sob as mesmas condições em ambas as impressoras (carregamento superior/topo de rolo e usando configurações padrão para detecção de inclinação e tamanho). 17. Mais rápida em
comparação com a impressora de produção HP DesignJet Z6810 60 pol. Baseado em testes internos da HP, em janeiro de 2021, usando papel comum e modo Fast, papel HP revestido de alta gramatura no modo Normal e papel fotográfico acetinado HP Premium secagem instantânea no modo Best. 18. Para mais informações,
acesse hp.com/us-en/large-format-printers/designjet-printers/security.html.
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.
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