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Snelle en kostenbesparende
oplossing voor de productie
van posters met korte
gebruiksduur1

Wij weten dat u ernaar streeft uw klanten tevreden te houden, terugkerende
klanten zijn immers van essentieel belang voor uw bedrijf, maar helaas kan
dit betekenen dat u kleine opdrachten soms met verlies moet aannemen.
Hoewel sommige bedrijven dit accepteren als onderdeel van de kosten om
meer omzet te maken, doen wij dit zeker niet. Blijf op een goede manier 'ja'
zeggen tegen klanten en help elke printopdracht winstgevend te maken met
de PageWide XL Pro-technologie van HP. Nu willen we u de mogelijkheid
bieden om nog een stap verder te gaan.

Maak elke opdracht winstgevend, zelfs short runs,
met de snelle HP PageWide XL Pro printers.

OPTIMALE DOORLOOPTIJD
Reageer onmiddellijk op verzoeken van klanten. Voltooi of lever
onmiddellijk met direct droge afdrukken op compatibele substraten
met baanbrekende snelheden tot 700 m2 of 1000 B1-posters per
uur2 en breng de capaciteit van uw apparatuur samen in één apparaat
dat verschillende formaten print.

MAAK ELKE PRINTOPDRACHT WINSTGEVEND
Dit is een betaalbare investering voor de productie van retailposters.1
Bespaar operatortijd met een gemakkelijk te onderhouden systeem en
door de gebruiker vervangbare printkoppen. In minder dan vijf uur is alles
ingesteld.3 Beheer apparatuur op locatie en op afstand met HP PrintOs.4

BRENG VARIATIE IN POSTERS MET EEN KORTE GEBRUIKSDUUR
DOOR TOEPASSINGEN DIRECT TE PRINTEN OP ROLLEN, VELLEN
EN KAARTEN
Profiteer van een end-to-end cut-sheet (losblad) workflow en snel
dubbelzijdig losse vellen printen met de eerste HP grootformaat
automatische papierinvoer en veelzijdige stapelaar met eenvoudige
instructies1. Gebruik een breed scala aan papierformaten, karton en
kaarten, van A2 tot B1, met een dikte tot 10 mm (3/8 inch).1

ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN

Tijdelijke posters
Lever snelle resultaten
met levendige kleuren

Communicatieborden
Ontdek nieuwe creatieve
toepassingen met
kaarten of karton

Dubbelzijdige posters
om op te hangen
Maak snel posters met een
uitstekende dubbelzijdige
registratie

WIDE OPEN
De geavanceerde technologie van de HP PageWide XL Pro

Controle op afstand
met HP PrintOS4

15 inch voorpaneel
voor eenvoudige
bediening
Inktcartridges met een
inhoud tot 5 liter
Ervaar een
kosteneffectieve,
onbeheerde
en duurzame
productiecapaciteit.

Invoerlade voor nieuwe toepassingen
Print op panelen, karton of vellen.
Print een hele pagina in één keer
De stationaire 40 inch (101,6 cm)
afdrukstang beslaat de gehele
afdrukbreedte dankzij de acht
identieke printkoppen.

Accessoire: papierinvoer
End-to-end cut-sheet workflow voor
B1-vellen tot 2 mm dik (0,07 inch).

Accessoire: Pro Stacker,
de professionele stapelaar
Haal uw taken netjes op.

Geautomatiseerde productie
Volledig geïntegreerde grootformaat
papierinvoer en Pro Stacker helpen
uw workflow te versnellen.

SLIM PRINTEN
Wij willen meer bieden dan alleen snelle topkwaliteit afdrukken, wij willen u echte
oplossingen bieden. Daarom hebben we geavanceerde softwareapplicaties
gecreëerd voor de HP PageWide XL Pro printers om de productiviteit te stimuleren,
de samenwerking te vereenvoudigen en uw workflow op een eenvoudige en
intuïtieve manier te optimaliseren.

HP SmartStream

Taakverzendingsprogramma – twee keer efficiënter5
Automatisch nesten inschakelen voor dubbelzijdige taken op vellen en panelen
Print dubbelzijdige vellen en panelen in een geoptimaliseerde workflow met
automatisch omkeren
Gebruik horizontaal of verticaal spiegelen voor uw afbeeldingen
Automatisch QR-codes genereren als stempel en deze aan uw taak toevoegen

HP PrintOS4

Houd controle over de productie van uw printerpark, zelfs als u weg bent
Ontvang onmiddellijk meldingen van problemen waardoor u niet kunt printen
Open en download taakgegevens
Controleer printerstatus en inktniveaus

RIP's

Dezelfde workflow voor het verzenden van taken als uw andere grafische
apparatuur
Compatibiliteit met Onyx en Caldera RIP's
U kunt ICC-profielen extern importeren van RIP's om de gewenste ICC-kleuren
aan te passen

DUURZAAM ONTWORPEN
De PageWide XL Pro printers zijn ontworpen voor een duurzame
impact en de productie van hoogwaardige afdrukken.

Onze printers zijn gemaakt van tot 25% gerecycled plastic, inclusief ocean-bound
plastic en plastic uit een 'closed loop', ingezameld door HP Planet Partners.
Daarnaast hebben onze printers het ENERGY STAR® certificaat voor energiezuinigheid
en zijn ze EPEAT® geregistreerd als milieuvriendelijkere elektronische producten.
De HP PageWide XL pigmentinkt op waterbasis staat garant voor duurzame afdrukken
en voldoet aan strenge gezondheids- en milieucriteria met UL ECOLOGO-certificering
en het Nordic Swan-milieukeurmerk voor printbedrijven.

Er worden eenvoudig te recyclen inktcartridges op basis van karton gebruikt in plaats van
op kunststof gebaseerde inktcartridges. De Eco-Carton van 1 liter betekent 80% minder
plastic en 66% minder CO2 uitstoot ten opzichte van een exemplaar van plastic. Wanneer
de cartridge leeg is, verwijdert u de buitenverpakking simpelweg van de binnenste inktzak.
Gooi het karton weg in de bak voor papier- en/of kartonrecycling.6 Het binnenmateriaal,
inclusief de inktzak, is voor 55% recyclebaar en kan gratis worden geretourneerd aan het
HP Planet Partners programma voor het opnieuw verwerken van plastic onderdelen, zonder
dat er materiaal bij het restafval terechtkomt. De HP PageWide XL printkop kan ook worden
teruggestuurd naar HP Planet Partners.6

HP papieren media zijn ontworpen met oog voor het milieu. Al het materiaal is afkomstig van
100% duurzame bronnen uit goed beheerde bossen met een traceerbaarheidscertificering.5
En geprinte PageWide XL afdrukken op papier kunnen worden gerecycled bij het lokale
gemengde papierafval.6
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Printbedrijven met Nordic
Swan-milieukeurmerk

GROEI MET HP GROOTFORMAAT
VOOR SERVICES

BEGIN STERK

WERK SLIMMER

Wij zullen u bij elke
stap ondersteunen en
houden daarbij altijd
rekening met de unieke
behoeften van uw
bedrijf. De installatie van
uw nieuwe printer zal
gegarandeerd succesvol
verlopen. Uw operators
worden getraind zodat
ze alles weten over het
bedienen van de printer
en het versnellen van
uw productieprocessen.

Ontwikkel vaardigheden
voor het beheren en
optimaliseren van
uw printproductie.
Afhankelijk van de
gewenste responstijd,
uw zakelijke prioriteiten
en uw budget kunt u
kiezen uit een groot
aantal verschillende
Support Services.

STIMULEER
GROEI
Zo kunt u uw uptime
steeds verder
optimaliseren.
Daarom bieden wij
een reeks handige
trainingsopties aan
om uw productiviteit
te verhogen en de
vaardigheden te bieden
om hoogwaardige
toepassingen te
produceren.

KIES DE BESTE HP PAGEWIDE XL VOOR U
HP PageWide XL
Pro 10000 Printer

HP PageWide XL
Pro 8200 MFP

HP PageWide XL
Pro 5200 MFP

SNELHEID

Tot 700 m2 of
1000 B1-posters per uur2

500 m2/uur (5300 ft2/uur) of
30 D/A1 pag/min11

400 m2/uur (4300 ft2/uur) of
20 D/A1 pag/min12

SCANNER

Nee

Ja

Ja

Maximaal 6 rollen
(3 laden)

Maximaal 6 rollen
(3 laden)

Maximaal 4 rollen
(2 laden)

1 lade

1 lade

1 lade

COMPATIBILITEIT MET
HP ACCESSOIRES

Lade
Papierinvoer

Lade
Papierinvoer
Bovenste stapelaar

Lade
Papierinvoer
Bovenste stapelaar

COMPATIBILITEIT VAN
UPGRADES

PostScript®/PDF upgradekit

PostScript®/PDF upgradekit

PostScript®/PDF upgradekit

COMPATIBILITEIT MET
OPLOSSINGEN

HP PrintOS4
RIP's
HP SmartStream
HP SmartTracker

HP PrintOS4
RIP's
HP SmartStream
HP SmartTracker

HP PrintOS4
RIP's
HP SmartStream
HP SmartTracker

5 liter

3 liter Eco-Carton

1 liter Eco-Carton

CAPACITEIT ROLLEN

STANDAARDACCESSOIRES

CARTRIDGES

HP PAGEWIDE XL PRO
ACCESSOIRES

Koop de volgende
accessoires bij uw printer
zodat er meer middelen
beschikbaar komen
en de productiviteit
verhoogd wordt:

Papierinvoer
Til de productiviteit naar een hoger
niveau met deze volledig geïntegreerde
grootformaat papierinvoer.

Pro Stacker, professionele
stapelaar
Precies wat u nodig heeft om het
complete printproces te versnellen.
Eenvoudig en netjes een breed scala
aan taken stapelen, van vellen tot
panelen, met verschillende diktes,
formaten en gewichten.

Lades
Bespaar tijd bij het laden van media en
vergroot uw capaciteit met extra laden.
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Op basis van de HP PageWide XL Pro 10000 printer.

De HP PageWide XL Pro 10000 printer heeft een capaciteit tot 700 m2 of 1000 B1-posters per uur. Het aantal pagina's is afhankelijk van de
printmodus en de geprinte toepassing.
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Op basis van de HP PageWide XL Pro 10000 printer. Conclusie op basis van interne tests van HP, oktober 2020, bij het meten van de
benodigde tijd om de printer te installeren. Tijd gemeten na uitpakken van de printer en de connectiviteitscontrole.
3
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Een HP PrintOS account en een apparaat met internetverbinding zijn vereist. Kijk voor meer informatie op www.printos.com.

Gebaseerd op tests in opdracht van HP en uitgevoerd door Sogeti in september 2020 waarbij de HP PageWide XL 8200/5200-printerserie
werd vergeleken met een vergelijkbare concurrerende printer die volgens IDC vanaf 2019 het grootste marktaandeel van ledprinters
wereldwijd vertegenwoordigt, door de taak voor te bereiden en te printen. Test uitgevoerd door 3 exemplaren van een bestand van 6 pagina's
te verzenden waarin de formaten A0, A1 en normale gecoate papiersoorten worden gecombineerd. Tijdmeting vanaf het moment dat er op
de knop "verzenden" geklikt wordt tot de laatste pagina uit de printer. Geprint in snelle/CAD-equivalente printkwaliteitsmodus.
5

De buitenste doos van de inktcartridge is 100% recyclebaar via plaatselijke recyclingprogramma's voor karton/papier. Neem contact op met
de lokale autoriteiten voor informatie over de juiste afvalverwerkingsmethode. Ga voor het gratis retourneren van inktzakken en printkoppen
naar hp.com/recycle voor informatie over deelname en beschikbaarheid van het HP Planet Partners programma; het programma is niet in
alle rechtsgebieden beschikbaar. Raadpleeg de lokale autoriteiten voor de beste afvalverwerkingsmethode in regio's waar dit programma niet
beschikbaar is of voor andere materialen waarvoor het programma niet geldt.
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BMG handelsmerklicentiecode FSC®-C115319, zie fsc.org. HP handelsmerklicentiecode FSC®-C017543, zie fsc.org. Niet alle FSC®
gecertificeerde producten zijn in alle regio's beschikbaar. Voor meer informatie over het assortiment grootformaat printmateriaal van HP gaat
u naar HPLFMedia.com.
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ENERGY STAR en het ENERGY STAR-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de United States Environmental Protection Agency.
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EPEAT® geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie http://www.epeat.net voor de registratiestatus per land.

10

Kijk voor certificeringen op ul.com/EL.

De HP PageWide XL Pro 8200 multifunctionele printer levert 30 CAD-uitvoer D/A1-afdrukken in 1 minuut. Het aantal pagina's is afhankelijk
van de printmodus en de geprinte toepassing.
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De HP PageWide XL Pro 5200 multifunctionele printer levert 20 CAD-uitvoer D/A1-afdrukken in 1 minuut. Het aantal pagina's is afhankelijk
van de printmodus en de geprinte toepassing.
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