Datový list

Podavač listů HP PageWide XL Pro
pro tiskárny HP PageWide XL Pro

Plně integrovaný velkoformátový podavač listů1, který zrychlí kompletní proces pro řezané listy

Kompletní proces pro řezané listy

Vysoká produktivita

Plně integrované řešení

• Přijímejte zakázky s různými typy a formáty
médií – 120 až 1 050 g/m² nebo listy o tloušťce
až 2 mm.

• Plňte požadavky na urgentní úlohy díky
rychlosti tisku první stránky za 20 s a celkové
kapacitě až 500 m2/h.

• Spolehlivý pracovní postup zahrnuje
obousměrnou komunikaci mezi tiskárnou
a podavačem listů.

• Buďte flexibilní, abyste mohli zpracovávat
maloobjemové zakázky s rychlým podáváním
řezaných listů a desek ve formátu A2 až B1
o tloušťce až 5 cm.

• Praktický podavač listů umožňuje intuitivní
obsluhu prostřednictvím jednoduchých pokynů
na předním panelu.

• Podavač listů můžete snadno sledovat
pomocí předního panelu tiskárny, softwaru
HP SmartStream nebo certifikovaného
řešení RIP.
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Technické údaje
Všeobecné

Manipulace s papírem

Kapacita

Celková tloušťka až 50 mm

Šířka média

420–1 020 mm (16,5–40,15″)

Délka média

580–850 mm (22,8–33,5″)

Gramáž médií

120–1 050 g/m²

Celková výška stohování

0,1–2 mm

Maximální rychlost podávání

Podávání řezaných listů 12 obr./s, udržitelná kapacita: až 500 m2/h

Maximální podporovaný formát listů/desek

B1 na šířku

Minimální podporovaný formát listů/desek

A2 na výšku

Podporovaná sada papírů

Kompletní sada řezaných listů podporovaná tiskárnou

Možnosti připojení

Napájení zajišťuje tiskárna prostřednictvím komunikačního kabelu

Rozměry
Hmotnost

Prostředí

Akustické parametry
Napájení

Certifikace

Rozměry s balením

1 740 x 1 070 x 1 970 mm (68,5 x 42,1 x 77,6″)

Rozměry bez balení

1 600 x 2 200 x 1 200 mm (63 x 87,6 x 47,2″) s nastavitelnou výškou v závislosti na verzi tiskárny

Hmotnost s balením

260 ±10 kg

Hmotnost bez balení

190 ±30 kg

Provozní teplota

5–40 °C

Doporučená teplota

20 až 80 % relativní vlhkosti v závislosti na typu média

Provozní vlhkost

65 W (maximální běžné zatížení) / 36 W (pouze aktivní ventilátor)

Akustický tlak

Nečinnost <38 dB(A); Provoz 60 dB(A) (rychlý režim)

Akustický výkon (tisk)

Nečinnost <5,8 B(A); Provoz ≤7,8 B(A) (rychlý režim)

Spotřeba

65 W (maximální běžné zatížení) / 36 W (pouze aktivní ventilátor)

Rozsah napětí

Vstupní napětí (automatické přepínání) 200–240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 0,5 A

Bezpečnost

V souladu s normou IEC 60950-1+A1+A2 a IEC 62368-1 2. vydání; USA a Kanada (certifikace CSA);
EU (v souladu s normami LVD, EN 60950-1 a EN 62368-1); Rusko, Bělorusko a Kazachstán (EAC)

Elektromagnetické parametry

Splňuje požadavky třídy A, včetně USA (pravidla FCC), Kanada (ICES), EU (směrnice o EMK),
Austrálie a Nový Zéland (RCM), Japonsko (VCCI), Korea (KCC).

Životní prostředí

Označení CE (včetně RoHS, OEEZ, REACH). V souladu s požadavky na omezení nebezpečných látek
(WW RoHS) v Číně, Koreji, Indii, Vietnamu, Turecku, Srbsku a na Ukrajině

Záruka

90 dní
HP PageWide XL Pro 5200 MFP

Kompatibilita

HP PageWide XL Pro 8200 MFP
HP PageWide XL Pro 10000

Informace k objednání
Produkt 8SB05A
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1

Podávání listů 120–200 g/m²

4

Optimalizace pomocí přepínače proudu vzduchu

2

Podávání listů do tiskárny pomocí mostu

5

Kalibrační kolečko

3

Zadní zarážka zásobníku / boční zarážka
zásobníku

6

Nastavitelná výška

7

Zarážka a stůl stohovače Pro zajišťující
zarovnání

8

Snadný přístup k rolím a vstupnímu
zásobníku

9

Vkládání řezaných listů
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