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• ไม่ต้องเสียเวลาไปกั บการรองานพิมพ์ พิมพ์งานขาวด�ำและสี
จ�ำนวนมากด้วยความเร็วสูงสุด 10 หน้ า A1/นาที2

• พิมพ์งานได้ สะดวก ด้วยขั้ นตอนการท� ำงานที่มีประสิทธิภาพ
โดยใช้ซอฟต์แวร ์ HP Click, HP SmartStream ควบคุม
ต้ นทุนด้วย HP SmartTracker

• ระบบป้ องกั นเครือข่ายที่ดี ที่สุด ด้วยการรั กษาความปลอดภั ย
แบบไดนามิกของ HP Connection Inspector, HP
Secure Boot และการสร้างไวท์ลิสท์1

่
• หน้ าจอสั มผั สขนาด 15 นิ้ว ซึงใหญ่
ที่สุดในตลาด9 ช่วยให้
สามารถควบคุมได้ งา่ ย ทั้ งจากด้านหน้ าและด้านหลั ง

• ดูแลความปลอดภั ยให้ กลุม่ อุปกรณ์ของคุณ และก� ำหนด
ลั กษณะการรั กษาความปลอดภั ยได้ ตลอดเวลา ด้วย
ซอฟต์แวร ์ HP Jet Advantage Security Manager

• ได้ งานพิมพ์ทางเทคนิ คคุณภาพยอดเยี่ยม ด้วยหมึกพิกเมนต์
่ สสี ั นสดใส ลายเส้นชั ดเจน
ของ HP PageWide XL ซึงให้
รายละเอี ยดสูงหนื อกว่า LED3
• ประหยั ดโดยมีคา่ ใช้จา่ ยต�่ ำในการพิมพ์ขาว-ด�ำและสี4 และ
ประหยั ดพลั งงานได้ สงู สุด 10 เท่า5
• ใช้ Eco-Carton แทนตลั บหมึกพลาสติ ก ลดการใช้พลาสติ ก
ลง 80% และลดการปล่อย C02e ลง 66%6 พร้อมรั บคื น
ฟรี7

• สแกนได้ อย่างรวดเร็ว เพิ่มความคล่องตั วในการท� ำงานด้วย
ระบบดิจิทัล จากการแสดงตั วอย่างการสแกนแบบไลฟ์ และ
ความสามารถในการแก้ ไขแบบคอนเท็กชวลโพสต์อิดิท8

่ มพ์และเอกสารลั บได้
• ควบคุมผู้ที่สามารถเข้ าใช้งานเครืองพิ
ด้วยการยืนยั นตั วตนผู้ ใช้ที่มีความปลอดภั ยสูง

• ประสานการท� ำงานร่วมกั นได้ อย่างง่ายดายโดยการเข้ าใช้งาน
โฟลเดอร ์ส่วนบุคคล/กลุม่ เครือข่ายได้ จากหน้ าจอสั มผั ส พิมพ์
บั นทึก และแชร ์ ได้ ในทั นที

่ ิ มได้ท่ ี http://www.hp.com/go/pagewidexl4200
ู อมลู เพมเติ
สามารถดข้

่ มพ์ที่มาพร้อมกั บระบบความปลอดภั ยแบบต่อเนื่ อง ส�ำหรั บใช้งานร่วมกั บตลั บหมึกที่ ใช้ชปิ แท้ ของ HP เท่านั้ น ตลั บหมึกที่ ใช้ชปิ ที่ ไม่ ใช่ของ HP อาจใช้งานไม่ ได้ และอั นที่ ใช้งานได้ ในปัจจุบัน อาจใช้ ไม่ ได้ ในอนาคต ดูข้อมูลเพิ่ม
เครืองพิ
เติ มที่: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
่ นตั วแทนหลั กส่วนแบ่งทางการตลาดของเครืองพิ
่ มพ์ LED และ
อิ งตามการเปรียบเทียบข้ อมูลจ�ำเพาะที่เผยแพร่ โดย HP เป็ นผู้สนั บสนุน และด�ำเนิ นการโดย Sogeti ในเดื อนกั นยายน ปี 2020 การเปรียบเทียบกลุม่ ผลิ ตภั ณฑ์ HP PageWide XL และคู่แข่งขั น ซึงเป็
่ การร้องขอ
UV-gel ทั ่วโลก ณ ปี 2019 ตาม IDC มีเมทริกซ์การเปรียบเทียบและรายละเอี ยดเพิ่มเติ มให้ เมือมี
2
่ มพ์ HP PageWide XL 4200 series สามารถพิมพ์ CAD เอาท์พท
้
ุ D/A1 ได้ 10 หน้ าภายใน 1 นาที จ�ำนวนหน้ าจะขึนอยู
เครืองพิ
ก่ ั บโหมดการพิมพ์และแอปพลิ เคชั นที่พิมพ์
3
อิ งตามการทดสอบที่ HP เป็ นผู้สนั บสนุน และด�ำเนิ นการโดย Sogeti ในเดื อนกั นยายนปี 2020 รายละเอี ยดสูงอิ งตามจ�ำนวนการแบ่งบรรทั ดที่พบในเส้นขนาด 1.5 มม. บนเส้นแนวตั้ ง C,M,Y,K 1 px พิมพ์บนกระดาษธรรมดา Oce 75 g โดยใช้ โหมดการพิมพ์เร็ว/ความเร็ว
่ นตั วแทนหลั กส่วนแบ่งทางการตลาดของเครืองพิ
่ มพ์ HP PageWide XL 8200 และเครืองพิ
่ มพ์รุน
่ มพ์ LED และ UV-gel ทั ่วโลก ณ ปี 2019 ตาม IDC
ุ ที่ผลิ ตด้วยเครืองพิ
สูง ส�ำหรั บเอาท์พท
่ ที่ ใกล้ เคี ยงกั นจากผู้ผลิ ตหลายราย ซึงเป็
4
่ มพ์ของคู่แข่งขั นในรุน
่ มพ์แบบร่างทางเทคนิ ค ใช้เวลาในการวิเคราะห์ 5 ปี โดยตั้ งสมมุติฐานการพิมพ์
ค� ำนวณโดยอิ งตามต้ นทุนการเป็ นเจ้ าของรวมของเครืองพิ
่ ใกล้ เคี ยงกั น โดยพิจารณาอายุหัวพิมพ์ โดยเฉลี่ย ผลลั พธ ์แสดงให้ เห็นว่าต้ นทุนค่าบ�ำรุงรั กษาลดลง 50% เมือพิ
งานที่ 1000 ตร.ม.2/เดื อน โดยกระจายหมวดหมูก่ ารพิมพ์ดังนี้ : ลายเส้น 80%, รูปภาพความหนาแน่นสูง 20% HP เป็ นผู้สนั บสนุนการทดสอบ และด�ำเนิ นการโดย Sogeti ในเดื อนกั นยายน ปี 2020
5
่ เทคโนโลยี LED โดยอิ งตามเครืองพิ
่ มพ์รุน
่ มพ์ LED ที่สามารถพิมพ์เอกสาร D/A1 ได้ 4-6 หน้ าต่อนาที และเป็ นตั วแทนหลั ก
อิ งตามการทดสอบที่ด�ำเนิ นการภายในโดย HP ตามมาตรฐาน ISO 20690 และด�ำเนิ นการในเดื อนกั นยายน ปี 2020 เครืองพิ
่ ที่ ใกล้ เคี ยงกั นซึงใช้
่ มพ์ LED ขนาดกลางในสหรั ฐอเมริกาและยุโรป ตาม IDC ณ เดื อนตุลาคม ปี 2020
ส่วนแบ่งทางการตลาดของเครืองพิ
6
้
อิ งตามตลั บหมึกความจุ 1 ลิ ตร ตั วเลขอาจแตกต่างออกไปเล็ กน้ อยส�ำหรั บตลั บหมึกความจุ 500 มล. การลดการปล่อย C02e ขึนอยู
ก่ ั บการเปลี่ยนจากตลั บหมึกพลาสติ กมาเป็ นตลั บหมึกกระดาษแข็ง HP Eco-Carton โดยประหยั ดการผลิ ตถึ ง 36 ตั นต่อปี และประหยั ด
่
การขนส่งถึ ง 1 ตั นต่อปี เทียบเท่ากั บ 147,755 กม. (91,811 ไมล์) ที่รถยนต์ โดยสารหนึ ่งคั นเดิ นทาง หรือการชาร ์จไฟสมาร ์ทโฟน 4,718,692 ล้านเครือง
7
ดูข้อมูลการส่งคื นถุงหมึก/หั วพิมพ์/งานพิมพ์ ได้ ที่ http://www.hp.com/recycle เพื่อดูวิธกี ารเข้ าร่วมและตรวจสอบความพร้อมให้ บริการของโปรแกรม HP Planet Partners อาจไม่มีการให้ บริการโปรแกรมในพื้นที่ของคุณ กรุณาติ ดต่อเพื่อขอรั บค� ำปรึกษาจากเจ้ า
หน้ าที่ที่รั บผิดชอบงานก� ำจั ดขยะในพื้นที่ของคุณเพื่อรั บทราบวิธกี ารก� ำจั ดขยะที่เหมาะสม ส�ำหรั บพื้นที่ที่ ไม่มี โปรแกรมนี้ พร้อมให้ บริการ และส�ำหรั บวั สดุงานพิมพ์อื่น ๆ ที่ ไม่ ได้ เข้ าร่วมโปรแกรม
8
่ มพ์มัลติ ฟังก์ชัน HP PageWide XL 4200 เท่านั้ น
ความสามารถแบบมั ลติ ฟังก์ชัน จะมีเฉพาะในเครืองพิ
9
่ นตั วแทนหลั กส่วนแบ่งทางการตลาดของเครืองพิ
่ มพ์
อิ งตามการเปรียบเทียบข้ อมูลจ�ำเพาะของแผงด้านหน้ าที่เผยแพร่ โดย HP เป็ นผู้สนั บสนุน และด�ำเนิ นการโดย Sogeti ในเดื อนกั นยายน ปี 2020 การเปรียบเทียบกลุม่ ผลิ ตภั ณฑ์ HP PageWide XL และคู่แข่งขั น ซึงเป็
LED และ UV-gel ทั ่วโลก ณ ปี 2019 ตาม IDC
1

่ มพ์ HP PageWide XL 4200 series
เอกสารข้ อมูล | เครืองพิ

ขอ้ มลู ทางเทคนค
ิ
ทั ว่ ไป

สภาพแวดล้อม

ค� ำอธิบาย

่ มพ์หรือ MFP สีหน้ ากว้าง
เครืองพิ

อุณหภูมิขณะท� ำงาน

5 ถึ ง 40ºC

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี HP PageWide

ความชื้นขณะท� ำงาน

้
20 ถึ ง 80% RH, ขึนอยู
ก่ ั บประเภทวั สดุพิมพ์

รูปแบบการใช้งาน

งานวาดเส้น แผนที่ ออร ์ โธโฟโต โปสเตอร ์

ข้อมูลเกี่ยวกั บเส ียง

ประเภทหมึก

หมึกพิกเม้ นต์ (C, M, Y, K)

แรงดั นเสียง

≤58 dB(A) (ขณะท� ำงาน), ≤36 dB(A) (ว่าง), ≤20 dB(A) (สลี ป)

ตลั บหมึก

4 (C, M, Y, K)

ก� ำลั งเสียง

≤7.6 B(A) (ขณะท� ำงาน), ≤5.5 B(A) (ว่าง), ≤3.5 B(A) (สลี ป)

ขนาดตลั บหมึก

500 มล.

การใช ้

ที่ผู้ ใช้เปลี่ยนเองได้

8 (C, M, Y, K)

พลั งงาน

อายุหัวพิมพ์ โดยเฉลี่ย

32 ลิ ตร

่ ดิจิทัลฟรอนต์เอนด์
0.27 kW (ปกติ ) 0.7 kW (การพิมพ์สงู สุด) 95 W (พร้อม) <1 W (<16 W เมือมี
แบบฝัง) (สลี ป)

การรั บประกั นหั วพิมพ์

10 ลิ ตร หรือ 12 เดื อน

ความต้ องการ

แรงดั นไฟฟ้ าอิ นพุท (ปรั บพิสัยอั ตโนมั ติ) 100-127/200-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 7/3.5 A

ความละเอี ยดการพิมพ์

1200 x 1200 dpi

ความกว้างเส้นขั้ นต�่ ำ

0.02 มม. (HP-GL/2 สามารถจั ดการได้ )

ความแม่นย�ำของเส้น

±0.1%1

ความเร ็วในการพ ิมพ ์
A1/Arch D/ANSI D (ขอบด้านยาวก่อน)

10 หน้ า/นาที, 550 หน้ า/ชม.

่
เวลาอุน
่ เครือง

่
ไม่อน
ุ่ เครือง

หน้ าแรกออกมา

22 วินาที (จาก USB)

วั สดุพ ิมพ ์

ใบรับรอง
ความปลอดภั ย

ได้ มาตรฐาน IEC 60950-1+A1+A2 และ IEC 62368-1 ฉบั บแก้ ไขครั้งที่ 2 สหรั ฐอเมริกาและแคนาดา
่
(อยู่ ในรายชือของ
CSA) EU (ได้ มาตรฐาน LVD และ EN 60950-1 และ 62368-1) รั สเซีย เบลารุส และ
คาซั กสถาน (EAC)

แม่เหล็ กไฟฟ้ า

่ แก่: สหรั ฐอเมริกา (กฎระเบียบ FCC), แคนาดา (ICES), EU (EMC
ได้ มาตรฐานข้ อก� ำหนด Class A ซึงได้
Directive), ออสเตรเลี ยและนิวซีแลนด์ (RCM), ญีปุ่่ น (VCCI), เกาหลี (KC)

สภาพแวดล้ อม

่
ENERGY STAR, จดทะเบียน EPEAT, เครืองหมาย
CE (รวมถึ ง RoHS, WEEE, REACH). เป็ นไปตามข้ อ
ก� ำหนดด้านการจ�ำกั ดวั สดุ WW RoHS ในประเทศจี น เกาหลี อิ นเดี ย เวียดนาม ตุรกี เซอร ์เบีย และยูเครน

การรับประกั น

90 วั น

่ อ้ ื
ขอ้ มลู การสังซ

ม้ วนวั สดุพิมพ์

่ นของระบบสลั บอั ตโนมั ติ โดยสามารถขยายได้ ถึง 4 ม้ วน
2 ม้ วน จะเป็ นค่าเริมต้

ขนาดม้ วน

279 ถึ ง 1016 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางม้ วน

สูงสุด 177 มม.

ผลิตภั ณฑ ์

เส้นผ่านศูนย์กลางแกนม้ วน

7.6 ซม.

4VW12A

่ มพ์ HP PageWide XL 4200 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เรียงกะดาษด้านบน
เครืองพิ

น�ำ้ หนั กมาตราฐาน

70 ถึ ง 200 g/m2

4VW13A

่ มพ์มัลติ ฟังก์ชัน HP PageWide XL 4200 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เรียงกะดาษด้านบน
เครืองพิ

ความหนาของวั สดุพิมพ์

สูงสุด 0.4 มม.

อุปกรณ ์เสร ิม

ประเภทวั สดุพิมพ์

กระดาษบอนด์และกระดาษรี ไซเคิ ล, กระดาษโปสเตอร ์, โพลี โพรพีลีน, กระดาษ Tyvek, ฟิ ล์มด้าน

ุ วั สดุพิมพ์ (มาตรฐาน)
เอาท์พท

อุปกรณ์เรียงกระดาษด้านบน

ุ วั สดุพิมพ์ (ทางเลื อก)
เอาท์พท

่ การติ ดตั้ งชุดอั พเกรดอุปกรณ์เสริมเท่านั้ น)
อุปกรณ์เรียงกระดาษความจุสงู โฟลเดอร ์ออนไลน์ ( ใช้งานได้ เฉพาะเมือมี
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สแกนเนอร ์
ค� ำอธิบาย

สแกนเนอร ์ CIS 36 นิ้ว (91 ซม.)

ความเร็ว

สี: สูงสุด 15.24 ซม./วินาที
ขาวด�ำ: สูงสุด 25.4 ซม./วินาที

ความละเอี ยดออปติ คัล

1200 dpi

ความกว้างการสแกน

สูงสุด 914 มม.

ความหนาของต้ นฉบั บ

0.26 มม.

ความยาวในการถ่ายส�ำเนาสูงสุด

9.5 ม.

ความยาวในการสแกนสูงสุด

50 ม. (PDF), 12 ม. (TIFF), 8 ม. (JPEG)2

รูปแบบการสแกน

JPG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDFA, multi-PDF, muli-PDFA (พร้อมการอั พเกรด PostScript)

คุณลั กษณะการสแกน

แสดงตั วอย่างไลฟ์ , ควิกเซ็ตการสแกน, การลบพื้นหลั งอั จฉริยะ, การปรั บปรุงสีด�ำ, แก้ หน้ าเอี ยงอั ตโนมั ติ, ลดความเร็วในการ
สแกน, การตั้ งค่าโพสต์อิดิท (คอนทราสต์ ความสว่าง หมุน ครอบตั ด และหน้ าเอี ยง)

ปลายทางการสแกน

่ มพ์, ไดรฟ์ USB, โฟลเดอร ์เครือข่าย (SMB), โฟลเดอร ์หน้ าหลั กของฉั น, สแกนไปยั งอี เมล, สแกนไปยั ง
ที่เก็บข้ อมูลเครืองพิ
ซอฟต์แวร ์ HP SmartStream

ตั วควบคุมแบบฝัง

ลิ้ นชั ก HP PageWide XL
อุปกรณ์เรียงกระดาษความจุสงู HP PageWide XL
ชุดอั พเกรดอุปกรณ์เสริม HP PageWide XL 39x0/4x00
ชุดอั พเกรด PostScript/PDF HP PageWide XL
ชุดอั พเกรดความเร็ว HP PageWide XL 4x00
โฟลเดอร ์ HP F40
HP SmartStream USB Preflight Manager
่ มพ์ HP PageWide XL 4000 series
HP SmartStream Print Controller USB ส�ำหรั บเครืองพิ
่ มพ์ HP PageWide XL 4000 series
HP SmartStream Print Controller ส�ำหรั บเครืองพิ
่ มพ์ HP PageWide XL 4000 series
HP SmartTracker USB ส�ำหรั บเครืองพิ
่ มพ์ HP PageWide XL 4000 series
HP SmartTracker ส�ำหรั บเครืองพิ

วั สดุพ ิมพแท้
์ ของ HP
1XA67A
1XA68A
1XA69A
1XA70A
3WW73A
3WW99A
C1Q19A

ตลั บหมึก HP 865B 500 มล. สีมว่ งแดง PageWide XL
ตลั บหมึก HP 865B 500 มล. สีเหลื อง PageWide XL
ตลั บหมึก HP 865B 500 มล. สีฟ้า PageWide XL
ตลั บหมึก HP 864B 500 มล. สีด�ำ PageWide XL
คอนเทนเนอร ์ท� ำความสะอาด HP 874/876 PageWide XL
ตลั บหมึกบ�ำรุงรั กษา HP 841/874/876 PageWide XL
หั วพิมพ์ HP 841/874 PageWide XL

วั สดุพ ิมพหน้
์ ากว้างแท้ของ HP
กระดาษบอนด์อเนกประสงค์ HP, แกน 3 นิ้ว (ผ่านการรั บรองจาก FSC®)3 (รี ไซเคิ ลได้ )4
กระดาษโปสเตอร ์ด้านส�ำหรั บพิมพ์งาน HP, แกน 3 นิ้ว (ผ่านการรั บรองจาก FSC®)3 (รี ไซเคิ ลได้ )4
กระดาษโปสเตอร ์ซาติ นส�ำหรั บพิมพ์งาน HP, แกน 3 นิ้ว (ผ่านการรั บรองจาก FSC®)3 (รี ไซเคิ ลได้ )4
กระดาษเคลื อบชนิ ดหนาอเนกประสงค์ HP, แกน 3 นิ้ว (ผ่านการรั บรองจาก FSC®)3 (รี ไซเคิ ลได้ )4
HP Matte Polypropylene, แกน 3 นิ้ว
สามารถดูกลุม่ ผลิ ตภั ณฑ์วัสดุพิมพ์หน้ ากว้างทั้ งหมดของ HP ได้ ที่ HPLFMedia.com

โปรเซสเซอร ์

Intel Celeron

หน่วยความจ�ำ

8 GB DDR4

ฮาร ์ดไดรฟ์

1 x 500 GB HDD, เข้ ารหั สด้วยตั วเองโดยใช้ AES-256

ภาษาการพิมพ์ (มาตรฐาน)

HP-GL/2, TIFF, JPEG

่ิ
การใหค้ วามส�ำคัญดา้ นสงแวดล
อ้ ม

ภาษาการพิมพ์ (ทางเลื อก)

Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 (พร้อมการอั พเกรด PS/PDF)

•

การจั ดการระยะไกล

HP Partner Link, HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin

•
•
•

การเช่อมต่
ื อ
อิ นเทอร ์เฟซ

TCP/IP, BootP/DHCP, โฮสต์ USB 2.0

เส้นทางการพิมพ์

ซอฟต์แวร ์ HP SmartStream (ทางเลื อก), ซอฟต์แวร ์การพิมพ์ HP Click, ไดรเวอร ์การพิมพ์ HP PageWide XL (PDF,
HP-GL/2 และ PCL3)

อินเทอรเฟซผ
์
้ ู ใช ้
อิ นเทอร ์เฟซผ้ ู ใช้

15.6 นิ้ว (396 มม.) TFT (ไฟพื้นหลั ง LED) จอสั มผั สคาพาซิทีฟ HD รูปแบบ 16:9

ขนาด (ก x ล x ส)
่ มพ์
เครืองพิ

1955 x 785 x 1414 มม.

การจั ดส่ง

2257 x 1040 x 1578 มม.

้ ก
น�ำหนั
่ มพ์
เครืองพิ

่ มพ์: 442 กก. MFP: 452 กก.
เครืองพิ

การจั ดส่ง

่ มพ์: 596 กก. MFP: 621 กก.
เครืองพิ

ได้ มาตรฐาน ENERGY STAR® 3.0 ด้ านการประหยั ดพลั งงาน ผ่านการรั บรองจาก EPEAT® Gold/เป็ นผลิ ตภั ณฑ์แนะน�ำส� ำหรั บการ
ิ่
อนุรักษ์สงแวดล้
อม1
ใช้ Eco-Carton แทนตลั บหมึกพลาสติ ก ลดการใช้พลาสติ กลง 80% และลดการปล่อย C02e ลง 66%2
ไม่มีการฝังกลบขยะ สามารถรี ไซเคิ ลกล่องกระดาษชั้นนอกได้ ในระดั บท้ องถิ่ น ส่งคื นถุงหมึกและหั วพิมพ์ฟรี3
่
หมึกผ่านการรั บรองจาก UL ECOLOGO® และผ่านการตรวจสอบว่าเป็ นบริษัทด้านการพิมพ์ที่สามารถติ ดฉลากสิงแวดล้
อมได้ โดย Nordic
Swan4

้ิ
่
โปรดร ี ไซเคิลฮารดแวร
การพ
สดุสนเปลื
องทีสามารถร
์
์
ิมพและวั
์
ี ไซเคิลได้ ศ ึกษาวิธ ีการได้จากเว็บไซต ์ของเรา:
http://www.hp.com/ecosolutions
่
่
ได้ มาตรฐาน ENERGY STAR® 3.0 ด้านการประหยั ดพลั งงาน ENERGY STAR และเครืองหมาย
ENERGY STAR เป็ นเครืองหมายการค้
าจด
ิ่
ทะเบียนที่สํานั กงานพิทักษ์สงแวดล้
อมแห่งสหรัฐอเมริกาเป็ นเจ้าของ EPEAT Gold ณ เดือนเมษายน 2021 มีการจดทะเบียน EPEAT® ตามที่
ก�ำหนด การจดทะเบียน EPEAT แตกต่างกั นไป ในแต่ละประเทศ ตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนในแต่ละประเทศได้ ที่ http://www.epeat.net
2
้
อิ งตามตลั บหมึกความจุ 1 ลิ ตร ตั วเลขอาจแตกต่างออกไปเล็กน้ อยส�ำหรั บตลั บหมึกความจุ 500 มล. การลดการปล่อย C02e ขึนอยู
ก่ ั บการ
เปลี่ยนจากตลั บหมึกพลาสติ กมาเป็ นตลั บหมึกกระดาษแข็ง HP Eco-Carton โดยประหยั ดการผลิ ตถึ ง 36 ตั นต่อปี และประหยั ดการขนส่งถึ ง
่
1 ตั นต่อปี เทียบเท่ากั บ 147,755 กม. (91,811 ไมล์) ที่รถยนต์ โดยสารหนึ ่งคั นเดิ นทาง หรือการชาร ์จไฟสมาร ์ทโฟน 4,718,692 ล้านเครือง
3
อิ งตามตลั บหมึกความจุ 1 ลิ ตร ตั วเลขอาจแตกต่างออกไปเล็กน้ อยส�ำหรั บตลั บหมึกความจุ 500 มล. บรรจุภัณฑ์ด้านนอกของตลั บหมึก HP
Eco-Carton ผลิ ตจากกล่องกระดาษที่สามารถรี ไซเคิ ลผ่านทาง โครงการรี ไซเคิ ลกระดาษ/กระดาษแข็งในท้ องถิ่ นได้ 100% วั สดุภายในตลั บ
อาทิเช่นถุงหมึกนั้ นสามารถรี ไซเคิ ลได้ 55% และสามารถน�ำส่งคื นมาที่ โครงการ HP Planet Partners ได้ โดยไม่มีคา่ ใช้จา่ ย เพื่อน�ำส่วนที่เป็ น
พลาสติ กกลั บมาแปรรูป ใหม่ ไม่มีการฝังกลบขยะ สามารถดูข้อมูลการส่งคื นถุงหมึก/หั วพิมพ์/งานพิมพ์ ได้ ที่ http://www.hp.com/recycle
เพื่อศึกษาวิธกี ารเข้ าร่วมและสถานะความพร้อมของโปรแกรม HP Planet Partners อาจไม่มีการให้ บริการโปรแกรมในพื้นที่ของคุณ
4
สามารถตรวจสอบใบรั บรองได้ ที่ http://www.ul.com/EL
1

±0.1% ของความยาวเวกเตอร ์ที่ก� ำหนด หรือ ±0.2 มม. ( ใช้คา่ ที่มากกว่า) ที่ 23ºC (73ºF), 50-60% ความชื้นสั มพั ทธ ์ บนวั สดุพิมพ์ A0/E
ในโหมด ดี ที่สุด หรือ ปกติ โดยใช้ HP Matte Polypropylene และหมึกพิกเมนต์ HP PageWide XL
2
สแกนที่ 200 dpi สามารถท� ำการสแกน PDF ได้ เฉพาะบนรุน
่ PostScript เท่านั้ น
3
่
่
รหั ส ใบอนุ ญาตเครืองหมายการค้
า BMG FSC®-C115319 ดูที่ http://www.fsc.org รหั ส ใบอนุ ญาตเครืองหมายการค้
า HP FSC®-C017543
่
ดูที่ http://www.fsc.org ผลิตภั ณฑ์ที่ ได้ รับการรับรอง FSC® อาจมีพร้อมให้บริการไม่ครบทุกรายการในพื้นทีของคุ
ณ ดูข้อมูลเกี่ยวกั บวั สดุพม
ิ พ์หน้า
กว้างของ HP ได้ ที่ http://www.HPLFMedia.com
4
สามารถน�ำไปรี ไซเคิ ลกั บโปรแกรมรี ไซเคิ ลทั ่วไป ได้
1

่
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่
ที่แสดงว่าเป็ นการรั บประกั นเพิ่มเติ ม HP ขอสงวนสิทธิที์ จะไม่
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