จิินตนาการไร้้ขีีดจำำกััด ธุุรกิิจก้้าวไกล
ด้้วยเครื่่�องพิิมพ์์

HP PAGEWIDE XL PRO

เหตุุผลที่่�ต้้องอััปเกรด
ตอบสนอง
เร็็ว

ขยาย

รููปแบบบริิการ

ลงทุุนกัับเครื่่�องพิิมพ์์ที่่�ช่่วยลดต้้นทุุน แล้้วลดงานที่่�ต้้องใช้้คน
ควบคุุมดููแลเพื่่�อผลิิตงานพิิมพ์์ CAD และโปสเตอร์์

อััปเกรดเป็็น

โซลููชัันที่่�สมบููรณ์์แบบ

ขอแนะนำำนวััตกรรมใหม่่
ล่่าสุุดและน้้องใหม่่ของ
กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ HP PAGEWIDE XL
อััปเกรดจากรุ่่�นก่่อนหน้้าเพื่่�อ

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการ
ผลิิตให้้สููงที่่�สุุด

เสนอรููปแบบงาน
พิิมพ์์ใหม่่ๆ

เพิ่่�มคุุณภาพของ
รููปภาพ

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การทำำงานแบบครบ
วงจรอย่่างยั่่�งยืืน

พร้้อมตอบสนองความต้้องการ

ผลิิตงานพิิมพ์์ทางเทคนิิคได้้อย่่าง
เสถีียรและต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งเพิ่่�มความ
หลากหลายให้้กัับบริิการทางธุุรกิิจ
พร้้อมรองรัับวััสดุุประเภทบอร์์ด
กระดาษการ์์ด และวััสดุุแผ่่นตััดใน
การผลิิตโปสเตอร์์ชั่่�วคราวสำำหรัับ
ร้้านค้้าปลีีก ทั้้�งแบบพิิมพ์์ด้้านเดีียว
และสองด้้าน

ผลิิตงานพิิมพ์์ที่มีีรู
่� ูปภาพคุุณภาพ
สููงขึ้้�นด้้วยโปรไฟล์์สีีใหม่่ การปรัับ
เทีียบสีีเป็็นประจำำตามกำำหนดการ
และเทคโนโลยีี HP Airflow จะ
ควบคุุมตำำแหน่่งการหยดหมึึก
ลงบนวััสดุุการพิิมพ์์เพื่่�อให้้สีีสัันที่่�
แม่่นยำำ

ตลัับหมึึกพิิมพ์์ที่จุ
่� ุได้้มากขึ้้�น พร้้อม
ถัังหมึึกพิิมพ์์ตััวกลาง สามารถทำำ
หน้้าที่่�แทนตลัับหมึึกพิิมพ์์ที่่�ใช้้แล้้ว
ในขณะที่่�เครื่่�องพิิมพ์์กำำลัังทำำงาน
อยู่่�

ของลููกค้้าในทัันทีีด้้วยความเร็็ว
ในการพิิมพ์์สููงสุุดถึึง 30 หน้้า
D/A1 ต่่อนาทีี และ 500 ตร.ม./ชม.
(5,300 ตร.ฟุุต/ชม.)1

อุุ ปกรณ์์เสริิมใหม่่ช่่วยส่่งเสริิม
ให้้ขั้น้� ตอนการผลิิตตั้้ง� แต่่ต้้นจนจบมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น และช่่ วยลดการ
ควบคุุมดููแลงานจากผู้้�ปฏิิบััติิงาน

เหตุุผลที่่�ควรอััปเกรด

จาก
สร้้างสรรค์์ผลงานได้้
มากกว่่าที่่�เคย

ความเร็็ว5
แผงควบคุุมด้้านหน้้า
สแกน LENGTH เป็็น PDF

ยกระดัับประสบการณ์์
ของผู้้�ใช้้

ขั้้น� ตอนการถ่่ายสำำ�เนา/สแกน

ใช้้งานได้้หลากหลาย
ยิ่่�งขึ้้�น

วััสดุุการพิิมพ์์ตามรูู ปแบบการใช้้งาน

เพิ่่�มคุุณภาพของ
รููปภาพ

ปรัับเปลี่่�ยนรูู ปแบบกราฟิิ ก

ประสิิทธิิภาพการผลิิต
แบบ E2E

สร้้างผลลััพธ์์ที่่�ยั่่�งยืืน

ระบบนิิเวศโซลููชัันที่่�
สมบููรณ์์

เครื่่�องพิิมพ์์ HP PageWide XL ซีี รีีส์์ 5100

เครื่่�องพิิมพ์์ HP PageWide XL ซีี รีีส์์ 8000

พิิมพ์์เร็็วสููงสุุดถึึง 20 หน้้า A1/นาทีี

พิิมพ์์เร็็วสููงสุุดถึึง 30 หน้้า A1/นาทีี

8 นิ้้�ว

8 นิ้้�ว

สููงสุุดถึึง 5 ม.
สแกนไปยััง HDD, USB / การตั้้�งค่่าด่่วน /
ลบพื้้�นหลัังอััตโนมััติิ

ทางเทคนิิค I กระดาษจากม้้วนวััสดุุ

-

-

ขนาดตลัับหมึึกพิิมพ์์

400 มล.

775 มล.

ถัังหมึึกพิิมพ์์ตััวกลาง
อุุ ปกรณ์์เสริิมใหม่่

-

-

-

-

โปรแกรมรีีไซเคิิล
วััสดุุรีีไซเคิิลและวััสดุุที่่�ลดลง

ตลัับหมึึกพิิมพ์์และหััวพิิมพ์์: โปรแกรม HP Planet Partners6
ตลัับหมึึกพิิมพ์์พลาสติิก: ไม่่มีี

การรัับรอง
HP SMARTSTREAM

I

เครื่่�องพิิมพ์์: ไม่่มีี I บรรจุุภััณฑ์์: ไม่่มีีข้้อมููล

ENERGY STAR8 / EPEAT®9 / Nordic Swan (หมึึกพิิมพ์์)
มีี

มีี

PRINTOS11

-

-

RIPS

มีี

มีี

ยกระดัับประสบการณ์์
ของผู้้�ใช้้

ระบบนิิเวศโซลููชัันที่่�
ครอบคลุุมยิ่่�งขึ้้�น

สร้้างผลลััพธ์์ที่่�ยั่่�งยืืน

ประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�นด้้วยแผงควบคุุม
ด้้านหน้้าที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดและขั้้น� ตอนการถ่่าย
สำำ�เนา/สแกนที่่�ได้้รัับการพััฒนาให้้ดีี

เครื่่�องมืือส่่งงานพิิมพ์์ ที่่�สามารถปรัับ

หมึึกพิิมพ์์สูตรน้ำ
ู
ำ��มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว
ที่่�เหมาะสำำหรัับการพิิมพ์์งานคุุณภาพสููง
อย่่างรวดเร็็วภายในพาสเดีียว ซึ่่�งช่่วย
ประหยััดพลัังงานได้้สููงสุุดถึึง 10 เท่่า3 ทั้้�ง
ยัังเป็็นประโยชน์์โดยผลิิตจากการรีีไซเคิิล
บรรจุุภััณฑ์์ตลัับหมึึกพิิมพ์์ในท้้องถิ่่�น
พร้้อมมีีโปรแกรมรัับคืืนหััวพิิมพ์์และงาน
พิิมพ์์ที่่�ใช้้วััสดุุการพิิมพ์์ของ HP โดยไม่่มีี
ค่่าใช้้จ่่าย4

ยิ่่�งขึ้้�น

แก้้ไขไฟล์์ที่่�สแกนบนจอระบบสััมผััส
ก่่อนที่่�จะส่่งไปพิิมพ์์

เป็็น

เปลี่่�ยนได้้ตามสภาพแวดล้้อมการ
พิิมพ์์และโปรไฟล์์ลููกค้้าที่่�แตกต่่างกััน
ช่่วยให้้สามารถกำำหนดการตั้้�งค่่าการ
พิิมพ์์ในเครื่่�องพิิมพ์์ทั้้�งหมดได้้อย่่าง
สะดวก รวมทั้้�งช่่วยให้้คุุณติิดตาม
และตรวจสอบการทำำงานของกลุ่่�ม

อุุ ปกรณ์์และต้้นทุุนการพิิมพ์์ได้้

เครื่่�องพิิมพ์์มััลติิฟัั งก์์ชัั น HP PageWide XL Pro 5200

เครื่่�องพิิมพ์์มััลติิฟัั งก์์ชัั น HP PageWide XL Pro 8200

พิิมพ์์เร็็วสููงสุุดถึึง 20 หน้้า A1/นาทีี

พิิมพ์์เร็็วสููงสุุดถึึง 30 หน้้า A1/นาทีี
15 นิ้้�ว
สููงสุุดถึึง 50 ม.

สแกนไปยััง: HDD, USB / HDD, USB, อีีเมล, โฟลเดอร์์เครืือข่่าย, โฟลเดอร์์ My home - การตั้้�งค่่าการสแกนด่่วน ฟัังก์์ชัันการแก้้ไขหลัังการสแกน: ลบพื้้�นหลัังอััตโนมััติิ, ปรัับเอีียง, ครอบตััด, ปรัับคอนทราสต์์, ปรัับความสว่่าง, หมุุน แสดงตััวอย่่างงานสแกนบนแผงควบคุุมด้้านหน้้า

เทคนิิคและกราฟิิก
กระดาษจากม้้วนวััสดุุ / แผ่่นวััสดุุและแผ่่นบอร์์ด
โปรไฟล์์สีีใหม่่, เทคโนโลยีี HP Airflow, การปรัับเทีียบสีีเป็็น
ประจำำตามกำำหนดการ, ลดปััญหาหััวฉีีดหมึึกไม่่ทำำงาน
ตลัับหมึึกพิิมพ์์ Eco-Carton ขนาด 1 ลิิตร

ตลัับหมึึกพิิมพ์์ Eco-Carton ขนาด 3 ลิิตร
100 มล./สีี
Pro Stacker / ตััวป้้อนกระดาษ

โปรแกรม HP Planet Partners7 I จากพลาสติิกสู่่�บรรจุุภััณฑ์์กระดาษแข็็ง
เครื่่�องพิิมพ์์: ส่่วนประกอบ 25% ผลิิตจากวััสดุุรีีไซเคิิลและขยะพลาสติิกจากทะเล I บรรจุุภััณฑ์์: ลดการใช้้พลาสติิก กระดาษแข็็ง และเยื่่�อกระดาษลงได้้ 15 กก.
ENERGY STAR8 / EPEAT®9 / หมึึกพิิมพ์์ผ่่านการรัับรองจาก UL ECOLOGO® และผ่่านการตรวจสอบจาก Nordic Swan ว่่า เป็็นบริิษััทด้้านการพิิมพ์์ที่่�สามารถติิดฉลากสิ่่�งแวดล้้อมได้้10
โมดููลใหม่่: มิิเรอร์์ ปรัับแต่่งประสิิทธิิภาพงานพิิมพ์์สองด้้าน ตััวสร้้างคิิวอาร์์โค้้ด พิิมพ์์งานจากม้้วนวััสดุุและวััสดุุแผ่่นตััด/บอร์์ด
มีี: HP PrintBeat, HP Applications Center,12 HP Configuration Center, HP Learn, Media Locator, Marketplace
HP Certified RIPs - Caldera และ Onyx

1

2

3

4
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9
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11
12

เครื่่�องพิิมพ์์มััลติิฟัังก์์ชััน HP PageWide XL Pro 8200 พิิมพ์์งาน CAD 30 ชิ้้�นที่่�ขนาด D/A1 ได้้ใน 1 นาทีี จำำนวนหน้้าจะแตกต่่างกััน ขึ้้�นอยู่่�กัับโหมดการพิิมพ์์และสื่่�อ
วััสดุุที่่�ใช้้ในการพิิมพ์์
เครื่่�องพิิมพ์์ HP PageWide XL Pro 10000 พิิมพ์์ได้้สููงสุุด 700 ตร.ม. หรืือ 1,000 แผ่่นโปสเตอร์์ B1 ต่่อชั่่�วโมง จำำนวนหน้้าจะแตกต่่างกััน ขึ้้�นอยู่่�กัับโหมดการ
พิิมพ์์และสื่่�อวััสดุุที่่�ใช้้ในการพิิมพ์์
การใช้้พลัังงานไฟฟ้้าอ้้างอิิงจากการทดสอบภายในโดย HP ตามมาตราฐาน ISO 20690 และจััดทำำในเดืือนกัันยายน2020 เปรีียบเทีียบกัับเครื่่�องพิิมพ์์ที่่�ใช้้เทคโนโลยีี
LED ตามความความสามารถในการพิิมพ์์ LED ที่่�กระดาษขนาด D/A1 ที่่�ความเร็็วสููงสุุด 16-22 แผ่่นต่่อนาทีี ซึ่่�งเป็็นคู่่�แข่่งที่่�เป็็นตััวแทนหลัักส่่วนแบ่่งการตลาดของ
เครื่่�องพิิมพ์์ LED ระดัับกลางในสหรััฐอเมริิกาและยุุโรป ตามข้้อมููลของ IDC ณ เดืือนตุุลาคม 2020
บรรจุุภััณฑ์์ด้้านนอกตลัับหมึึกผลิิตจากกล่่องกระดาษที่่�สามารถรีีไซเคิิลผ่่านทางโครงการรีีไซเคิิลกระดาษ/กระดาษแข็็งในท้้องถิ่่�นได้้ 100% ลููกค้้าควรติิดต่่อหน่่วย
งานกำำจััดขยะในท้้องถิ่่�น เพื่่�อสอบถามวิิธีีการกำำจััดที่่�เหมาะสม สำำหรัับการรัับคืืนงานพิิมพ์์ โปรดดููที่่� http://www.hp.com/recycle เพื่่�อดููวิิธีีการเข้้าร่่วมและความ
พร้้อมให้้บริิการของโปรแกรม HP Planet Partners โปรแกรมอาจไม่่พร้้อมให้้บริิการในท้้องที่่�ของคุุณ
จำำนวนแผ่่นที่่�พิิมพ์์ได้้จะแตกต่่างกัันไป โดยขึ้้�นอยู่่�กัับโหมดการพิิมพ์์และแอปพลิิเคชัันที่่�ใช้้ในการพิิมพ์์
ไปที่่� hp.com/recycleเพื่่�อดููวิิธีีเข้้าร่่วมและตรวจสอบความพร้้อมให้้บริิการของโปรแกรม HP Planet Partners อาจไม่่มีีการให้้บริิการโปรแกรมในพื้้�นที่่�ของคุุณ
บรรจุุภััณฑ์์ด้้านนอกตลัับหมึึกผลิิตจากกล่่องกระดาษที่่�สามารถรีีไซเคิิลผ่่านทางโครงการรีีไซเคิิลกระดาษ/กระดาษแข็็งในท้้องถิ่่�นได้้ 100% ลููกค้้าควรติิดต่่อหน่่วย
งานกำำจััดขยะในท้้องถิ่่�น เพื่่�อสอบถามวิิธีีการกำำจััดที่่�เหมาะสม สำำหรัับการรัับคืืนงานพิิมพ์์ โปรดดููที่่� http://www.hp.com/recycle เพื่่�อดููวิิธีีการเข้้าร่่วมและความ
พร้้อมให้้บริิการของโปรแกรม HP Planet Partners โปรแกรมอาจไม่่พร้้อมให้้บริิการในท้้องที่่�ของคุุณ
ENERGY STAR และเครื่่�องหมาย ENERGY STAR เป็็นเครื่่�องหมายการค้้าจดทะเบีียนของสําานัักงานพิิทัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมแห่่งสหรััฐอเมริิกา
EPEAT® ขึ้้�นทะเบีียนตามสถานที่่�ที่่�บัังคัับใช้้ การขึ้้�นทะเบีียน EPEAT แตกต่่างกัันไปในแต่่ละประเทศ ดููที่่� epeat.net เพื่่�อตรวจสอบสถานะการขึ้้�นทะเบีียนแยกตาม
ประเทศ
สามารถตรวจสอบใบรัับรองได้้ที่่� ul.com/EL
ต้้องมีีบััญชีีใช้้งาน HP PrintOS การเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ต และอุุปกรณ์์ที่่�เชื่่�อมต่่อกัับอิินเทอร์์เน็็ตได้้ ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� printos.com
ต้้องมีีบััญชีีใช้้งาน HP Applications Center การเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ต และอุุปกรณ์์ที่่�เชื่่�อมต่่อกัับอิินเทอร์์เน็็ตได้้ ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� hpapplicationscenter.com
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