THINK BRO DER. GROW STRONG R.
MET

H P PAG E W I D E X L P RO
PRINTERS

INVESTEER IN EEN KOSTENEFFICIËNTE
P R I N T E R D I E H A N D M AT I G W E R K
V E R M I N D E R T, V O O R Z O W E L
C A D - A L S P O S T E R TA K E N .

WAAROM UPGR DEN
REAGEER
SNEL

VERGROOT
UW AANBOD

UPGRADE NAAR

EEN COMPLETE OPLOSSING

MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWSTE
INNOVATIES EN TOEVOEGINGEN AAN DE
H P PAG E W I D E X L S E R I E

Upgrade van vorige modellen naar:

HOOGSTE
PRODUCTIVITEIT

NIEUWE
TOEPASSINGEN

VERBETERDE
AFBEELDINGSKWALITEIT

DUURZAME
END-TO-END
PRODUCTIVITEIT

Reageer direct op verzoeken
van klanten met tot 30 D/A1pagina's/minuut en 500 m2/uur
(5300 ft2/uur)1.

Blijf betrouwbare technische
uitvoer printen en breid uw
aanbod uit naar meer sectoren
en voeg panelen, karton en losse
bladen toe aan uw productie
van enkel- en dubbelzijdige
retailposters met korte
gebruiksduur.

Profiteer van een betere
afbeeldingskwaliteit dankzij
nieuwe kleurprofielen,
kalibratieroutines en de zeer
precieze HP Airflow technologie,
waarbij inktdruppels nauwkeurig
op het materiaal vallen.

Door de grotere capaciteit van
inktcartridges en tussenreservoirs
kunt u gebruikte cartridges
vervangen terwijl de printer
draait.
Nieuwe accessoires helpen bij
het verbeteren van de end-toend productiviteitsworkflows
en zorgen ervoor dat operators
zo min mogelijk hoeven in te
grijpen.

WAAROM UPGRADEN

VAN

SNELHEID5
PRODUCTIEVER
DAN OOIT

VOORPANEEL

VERBETERDE
GEBRUIKERSERVARING

KOPIEER-/SCANWORKFLOWS

VEELZIJDIGER

MEDIA VOOR TOEPASSINGEN

VERBETERDE
AFBEELDINGSKWALITEIT

GRAFISCHE ELEMENTEN AANPASSEN

SCANLENGTE NAAR PDF

HP PageWide XL 8000 printer

Tot 20 A1/min

Tot 30 A1/min

8"

8"

Tot 5 m
Scannen naar HDD, USB / snelle instellingen /
automatisch achtergrond verwijderen

Technisch I papier van rol

-

400 ml

775 ml

TUSSENRESERVOIR

-

-

NIEUWE ACCESSOIRES

-

-

RECYCLINGPROGRAMMA
DUURZAME IMPACT

Cartridges en printkoppen: HP Planet Partners programma6

GERECYCLED EN MINDER MATERIALEN

Plastic cartridges: n.v.t. I Printer: n.v.t. I Verpakking: n.v.t.

CERTIFICERINGEN
COMPLEET ECOSYSTEEM
VAN OPLOSSINGEN

-

-

CARTRIDGEGROOTTE
E2E PRODUCTIVITEIT

HP PageWide XL 5100 printerserie

ENERGY STAR8 / EPEAT®9 / Nordic Swan (inkt)

HP SMARTSTREAM

Ja

Ja

PRINTOS

-

-

RIP'S

Ja

Ja

11

VERBETERDE
GEBRUIKERSERVARING

BREDER ECOSYSTEEM
VAN OPLOSSINGEN

DUURZAME IMPACT

Betere efficiëntie dankzij
het grootste voorpaneel
en verbeterde kopieer-/
scanworkflows.

Met tools voor het verzenden
van printertaken die zijn
aangepast aan verschillende
printomgevingen en
klantprofielen kunt u
gemakkelijk printinstellingen
voor printers configureren en
uw printerpark- en printkosten
bijhouden.

Unieke inkt op waterbasis, geschikt
voor snel en hoogwaardig in
één keer printen op printers
die tot 10 keer minder energie
verbruiken.3 Gebruik lokale
recyclingprogramma's voor
inktcartridges en het gratis
retourneren van printkoppen en
afdrukken op HP media.4

Bewerk gescande bestanden
vanaf het touchscreen voordat
ze geprint worden.

NAAR

HP PageWide XL Pro 5200 MFP

HP PageWide XL Pro 8200 MFP

Tot 20 A1/min

Tot 30 A1/min
15"
Tot 50 m

Scannen naar: HDD, USB / HDD, USB, e-mail, netwerkmappen, mijn Home-map – snelle scaninstellingen – bewerkingsfuncties na scannen:
automatische verwijdering van achtergronden, rechtzetten, bijsnijden, contrast, helderheid, rotatie – voorbeeld scannen via het voorpaneel

Technisch en grafisch
Papier van rol / vellen en kaarten
Nieuwe kleurprofielen, HP Airflow technologie, kalibratieroutines,
minimaliseert vervuiling van nozzles
1 liter Eco-Carton

3 liter Eco-Carton
100 ml/kleur
Pro Stacker / papierinvoer

HP Planet Partners programma7 I Van plastic naar kartonbasis
Printer: voor 25% gemaakt met gerecycled ocean-bound plastic I Verpakking: 15 kg minder plastic, karton en papiervezels
ENERGY STAR8 / EPEAT®9 / Inkt is UL ECOLOGO® gecertificeerd en geverifieerd voor printbedrijven met het Nordic Swan-milieukeurmerk10
Nieuwe modules: spiegelen, optimalisatie van dubbelzijdige taken, QR-codes genereren, taken geprint vanaf rol en losse vellen/panelen
Ja: HP PrintBeat, HP Applications Center,12 HP Configuration Center, HP Learn, Media Locator, Marketplace
HP gecertificeerde RIP's – Caldera en Onyx
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 e HP PageWide XL Pro 8200 multifunctionele printer levert 30 CAD-uitvoer D/A1-afdrukken in 1 minuut. Het aantal pagina's is afhankelijk
D
van de printmodus en de geprinte toepassing.
De HP PageWide XL Pro 10000 printer levert tot 700 m2 of 1000 B1-posters per uur. Het aantal pagina's is afhankelijk van de printmodus
en de geprinte toepassing.
Energieverbruik gebaseerd op door HP intern uitgevoerde tests op basis van ISO 20690 en uitgevoerd in september 2020. Vergelijkbare
printers die gebruikmaken van ledtechnologie op basis van ledprinters die 16-22 D/A1-pagina's per minuut kunnen printen en die volgens
IDC vanaf oktober 2020 het grootste marktaandeel ledprinters voor middelgrote volumes in de VS en Europa vertegenwoordigen.
De kartonnen buitenverpakking van de inktcartridge is voor 100% recyclebaar via lokale papierinzamelingsprogramma's. Consumenten
kunnen contact opnemen met de lokale autoriteiten voor informatie over de juiste afvalverwerkingsmethode. Ga voor het retourneren
van afdrukken naar hp.com/recycle voor informatie over deelname en beschikbaarheid van het HP Planet Partners programma; het
programma is niet in alle rechtsgebieden beschikbaar.
Het aantal pagina's is afhankelijk van de printmodus en de geprinte toepassing.
Kijk op hp.com/recycle voor informatie over deelname en beschikbaarheid van het HP Planet Partners-programma; het programma is niet
in alle rechtsgebieden beschikbaar.
De kartonnen buitenverpakking van de inktcartridge is voor 100% recyclebaar via lokale papierinzamelingsprogramma's. Neem contact
op met de lokale autoriteiten voor informatie over de juiste afvalverwerkingsmethode. Ga voor het retourneren van afdrukken naar
hp.com/recycle voor informatie over deelname en beschikbaarheid van het HP Planet Partners programma; het programma is niet in alle
rechtsgebieden beschikbaar.
ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merkteken zijn gedeponeerde handelsmerken van het Amerikaanse Environmental Protection
Agency.
EPEAT® geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Kijk op epeat.net voor de registratiestatus per land.
Kijk voor certificeringen op ul.com/EL.
Een HP PrintOS account en een apparaat met internetverbinding zijn vereist. Kijk voor meer informatie op printos.com.
Een HP Applications Center account, een internetverbinding en een aangesloten internet-compatibel apparaat zijn vereist. Kijk voor meer
informatie op hpapplicationscenter.com.

https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-0238EEW
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