
Drukarka fotograficzna HP Designjet seria
Z2100
Twórz wyraźne i olśniewające wydruki kolorowe oraz realistyczne wydruki czarno-białe dzięki
drukarce HP Designjet z 8 atramentami.

1 Ta drukarka fotograficzna HP Designjet ma wbudowany spektrofotometr i1 firmy Xrite. Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy
firmami HP i X-Rite możliwe stało się stworzenie niezawodnego rozwiązania, które zostało wszechstronnie przetestowane, aby
sprostać potrzebom klientów w zakresie jakości, niezawodności i łatwości użytkowania.
2 Szacunkowa ocena trwałości obrazu na podstawie testów przeprowadzonych przez HP Image Permanence Lab na
fotograficznych, artystycznych i specjalistycznych papierach HP: trwają testy potwierdzające, przeprowadzane przez firmę
Wilhelm Imaging Research Inc. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Twórz wyraźne i olśniewające wydruki kolorowe oraz
realistyczne wydruki czarno-białe dzięki 8
oryginalnym atramentomHP Photo.
● Drukuj nasycone, ciemne czernie, nie tracąc atramentu i pieniędzy podczas
wymiany wkładów atramentowych. Wśród wkładów z 8 oryginalnymi
atramentami HP Photo w tej drukarce Designjet znajdują się 3 atramenty do
druku w czerni: czarny matowy, czarny fotograficzny oraz jasnoszary.

● Wybierz spośród szerokiej palety nośników fotograficznych, artystycznych i
próbnych HP albo wykaż się kreatywnością, stosując specjalistyczne papiery
innych producentów, takich jak Hahnemühle.

● Wykonuj wydruki wysokiej jakości, które są odporne na działanie wody i nie
zmienią się nawet przez 200 lat 2.

● Drukuj z marginesami lub bez.

Uzyskaj spójne i wierne kolory, dzięki po raz pierwszy
wbudowanemu spektrofotometrowi 2.
● Osiągnij precyzję odwzorowania kolorów na dowolnym papierze: dzięki
nowatorskiemu, wbudowanemu spektrofotometrowi HP1 drukarka może
automatycznie i szybko, w niecałe 20 minut, generować niestandardowe
profile ICC dla wszelkiego rodzaju nośników.

● Ten model drukarki HP Designjet obsługuje wszystkie standardy zgodności
kolorów SWOP, ISO, EUROSCALE i FOGRA do zastosowań pre-press.

● Precyzja zaawansowanej kalibracji kolorów to przewidywalne i spójne kolory
na każdym wydruku, każdego dnia i na wszystkich drukarkach
fotograficznych HP Designjet z serii Z.

Drukuj z całkowitą pewnością – opracowane przez
firmę HP technologie podglądu oraz konstrukcja
głowicy zapewniają niezawodne efekty.
● Oszczędzaj czas i pieniądze, dzięki zaawansowanym technologiom podglądu
HP, które pozwalają zapomnieć o metodzie prób i błędów: sprawdź układ,
rozmiar i położenie wydruku na własnym nośniku.

● Narzędzie HP Color Center ułatwia zarządzanie kolorami i drukowanie.

● Uzyskuj najlepszą możliwą jakość obrazów, dzięki trwałym głowicom
drukującym do samodzielnej wymiany.



Drukarka fotograficzna HP Designjet seria Z2100
Dane techniczne
Drukowanie
Kolorowe obrazy Q6675D: 2 min/str. na nośnikach w formacie A1/D lub maks. 13,94 m²/godz. na nośnikach

powlekanych na nośnikach powlekanych; 7,9 min/str. na nośnikach w formacie A1/D lub maks.
3,53 m²/godz. na nośnikach błyszczących na nośnikach błyszczących
Q6677D: 2 min/str. na nośnikach w formacie A1/D lub maks. 13,94 m²/godz. na nośnikach
powlekanych na nośnikach powlekanych; 7,9 min/str. na nośnikach w formacie A1/D lub maks.
3,53 m²/godz. na nośnikach błyszczących na nośnikach błyszczących

Rozdzielczość druku Z optymalizacją do 2400 x 1200 dpi

Marginesy (górny x dolny x lewy x prawy)Rolka: 5 x 5 x 5 x 5 mm (bez marginesu, na rolce papieru fotograficznego)
Arkusz: 5 x 17 x 5 x 5 mm

Technologia Technologia termiczna HP Inkjet

Typy atramentów Oryginalne atramenty HP Photo

Kolory atramentu 8 (błękitny, purpurowy, żółty, jasnobłękitny, jasnoszary, jasnopurpurowy, czarny matowy, czarny
fotograficzny)

Objętość kropli atramentu 4 pl (lc, lm, lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)

Ilość dysz głowicy drukującej 2112

Głowice drukujące 4 (purpurowy i żółty, czarny matowy i błękitny, czarny fotograficzny i jasnoszary,
jasnopurpurowy i jasnobłękitny)

Dokładność linii +/- 0,2% podanej długości wektora lub ±0,1 mm (zależnie od tego, która z tych wartości jest
większa) przy 23°C i wilgotności względnej 50-60%, na materiale drukarskim w formacie E/A0 w
trybie najwyższej lub normalnej jakości na folii matowej HP podawanej z roli (+/- 0,2% podanej
długości wektora lub ±0,1 mm (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa) przy 23°C i
wilgotności względnej 50-60%, na materiale drukarskim w formacie E/A0 w trybie najwyższej
lub normalnej jakości na folii matowej HP podawanej z roli)

Gwarantowana min szerokość wiersza 0,051 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Maksymalna długość nośnika 91,4 m

Maks. gęstość optyczna Maks. gęstość optyczna czerni 2,5 (min wartość L*— 4) na szybkoschnącym, błyszczącym
papierze HP Photo Premium z oryginalnymi atramentami HP

Nośnik
Obsługa Podawanie arkuszy; podawanie z rolki; odbiornik nośników; automatyczna obcinarka (tnie

wszystkie nośniki oprócz płótna)

Typy Papier fotograficzny, papier do wydruków próbnych, materiały do wydruków artystycznych,
nośniki samoprzylepne, nośniki na tablice informacyjne i banery, papiery klejone i powlekane,
folia, nośniki podświetlane, tkaniny/tekstylia

Waga Do 500 g/m²

Format Q6675D: od 216 x 279 do 610 x 1 676 mm; Q6677D: od 216 x 279 do 1118 x 1 676 mm;

Grubość Do 0,8 mm

Pamięć
Standardowo 128 MB

Dysk twardy Standardowo 80 GB

Sieci i łączność
Interfejsy (standard) 1 port Fast Ethernet (10/100Base-T), 1 port Hi-Speed USB 2.0, 1 gniazdo EIO na akcesoria

Jetdirect

Interfejsy (opcja) Serwery druku HP Jetdirect EIO

Języki drukowania (standard) HP PCL 3 GUIQ6675D: HP PCL 3 GUI; Q6677D: HP PCL 3 GUI;

Języki drukowania (opcja) Zestaw HP-Gl2/RTL via Q6692A HP-Gl/2 do modernizacji drukarek fotograficznych HP Designjet
z serii Z2100/Z3100

Dołączone sterowniki HP PCL 3 GUI

Zakresy środowiskowe
Temperatura pracy 5–40°C

Zalecana temperatura pracy Od 15 do 35°C

Temperatura przechowywania Od -25 do 55°C

Wilgotność podczas pracy Wilgotność wzgl. 20–80%

Zalecana wilgotność podczas pracy Wilgotność wzgl. 20–80%

Wilgotność przechowywania Wilgotność względna od 0 do 95%

Akustyczne
Ciśnienie akustyczne 49 dB(A) (aktywność, drukowanie), 29 dB(A) (oczekiwanie)

Moc akustyczna 6,5 B(A) (aktywność/drukowanie), 4,4 B(A) (oczekiwanie)

Wymiary (sz. x gł. x wys.)
Drukarka Q6675D: 1262 x 690 x 1 047 mm; Q6677D: 1770 x 690 x 1 047 mm;

W opakowaniu Q6675D: 1470 x 780 x 740 mm; Q6677D: 1965 x 780 x 780 mm;

Waga
Drukarka Q6675D: 65 kg; Q6677D: 86 kg;

W opakowaniu Q6675D: 102 kg; Q6677D: 123 kg;

Zużycie energii
Maksymalnie Maks. 200 W

Zasilanie Automatyczne rozpoznawanie napięcia wejściowego: 100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz),
maks. 2 A

Zawartość opakowania
Q6675D Drukarka fotograficzna HP Designjet Z2100 610 mm, oś na rolę papieru, głowice drukujące (4 x

2 kolory), próbne wkłady atramentowe (x8), rola z oryginalnym nośnikiem HP, podstawa (610
mm), półka odbiorcza (610 mm), zestaw 2 adapterów (76 mm) do osi na rolę papieru, skrócona
instrukcja obsługi, plakat z instrukcją instalacji, kabel USB, kabel zasilający, zestaw startowy HP
z oprogramowaniem drukarki i szkoleniem

Q6677D Drukarka fotograficzna HP Designjet Z2100 1118 mm, oś na rolę papieru, głowice drukujące (4
x 2 kolory), próbne wkłady atramentowe (x8), rola z oryginalnym nośnikiem HP, podstawa
(1118 mm), półka odbiorcza (1118 mm), zestaw 2 adapterów (76 mm) do osi na rolę papieru,
skrócona instrukcja obsługi, plakat z instrukcją instalacji, kabel USB, kabel zasilający, zestaw
startowy HP z oprogramowaniem drukarki i szkoleniem

Certyfikaty
Bezpieczeństwo Spełnia normy IEC 60950-1, LVD i EN 60950-1 (UE) oraz GOST (Rosja).

Elektromagnetyczne Zgodność z wymaganiami dla produktów klasy A: Dyrektywa EMC (UE)

Ochrona środowiska WEEE; UE RoHS; REACH; FEMP

Gwarancja
Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w
zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.

Informacje o zamawianiu
Produkt
Q6675D Drukarka fotograficzna HP Designjet Z2100 610 mm

Q6677D Drukarka fotograficzna HP Designjet Z2100 1118 mm

Akcesoria
Q6699A Wrzeciono do rysunków technicznych do 44-calowej drukarki HP Designjet Zx100

Q6700A Wrzeciono do 24-calowej drukarki HP Designjet Z/T1xxx/T6xx

Wkłady atramentowe
C9390A HP 70 wkład atramentowy jasny błękitny 130 ml

C9404A HP 70 głowica drukująca: czarny matowy i błękitny

C9405A HP 70 głowica drukująca: jasny purpurowy i jasny błękitny

C9406A HP 70 głowica drukująca: purpurowy i żółty

C9407A HP 70 głowica drukująca: czarny fotograficzny i jasny szary

C9448A HP 70 wkład atramentowy czarny matowy 130 ml

C9449A HP 70 wkład atramentowy czarny fotograficzny 130 ml

C9451A HP 70 wkład atramentowy jasny szary 130 ml

C9452A HP 70 wkład atramentowy błękitny 130 ml

C9453A HP 70 wkład atramentowy purpurowy 130 ml

C9454A HP 70 wkład atramentowy żółty 130 ml

C9455A HP 70 wkład atramentowy jasny purpurowy 130 ml

CB339A Czarny matowy wkład atramentowy HP 70 130 ml (dwupak)

CB340A Czarny fotograficzny wkład atramentowy HP 70 130 ml (dwupak)

CB342A Zestaw dwóch wkładów z jasnoszarym atramentem HP 70 130 ml

CB343A Zestaw dwóch wkładów z błękitnym atramentem HP 70 130 ml

CB344A Zestaw dwóch wkładów z purpurowym atramentem HP 70 130 ml

CB345A Zestaw dwóch wkładów z żółtym atramentem HP 70 130 ml

CB346A Zestaw dwóch wkładów z jasnopurpurowym atramentem HP 70 130 ml

CB351A HP 70 zestaw 2 wkładów atramentowych: jasny błękitny 130 ml

Materiały eksploatacyjne – nośniki
C6019B Papier HP, powlekany – 610 mm x 45,7 m (24 cale x 150 stóp)

C6029C Papier HP Heavyweight, powlekany – 610 mm x 30,5 m (24 cale x 100 stóp)

Q8673A HP Professional Matte Canvas— 610 mm x 6,1 m

Serwis i pomoc techniczna
UF017E - serwis drukarek HP Designjet Z2100 wmiejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 3 lata
UF018E - serwis drukarek HP Designjet Z2100 wmiejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 4 lata
UF019E - serwis drukarek HP Designjet Z2100 wmiejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 5 lat
UF023E serwis drukarek HP Designjet Z2100 w ciągu 4 godzin od zgłoszenia, 13x5, 3 lata
UF027PE – pogwarancyjny serwis drukarek HP Designjet Z2100Hardware w miejscu instalacji w ciągu 4 godzin, 13x5, 1 rok
UF028PE pogwarancyjny serwis drukarek HP Designjet Z2100 wmiejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 1 rok
H4518E – usługa zainstalowania urządzenia HP Designjet T23-71XX/400-6200 z konfiguracją do pracy w sieci
H7604E – usługa fizycznej instalacji urządzenia HP Designjet T23-71XX/400-6200

Usługi wsparcia HP Designjet obejmują rozwiązania dla środowisk biznesowych o znaczeniu krytycznym –
instalację, rozszerzone wsparcie i konserwację oraz wiele różnych usług dodatkowych. Więcej informacji można
znaleźć na stronie hp.com/go/designjet/support.

Oryginalne wkłady atramentowe i głowice drukujące HP pozwalają uzyskiwać jednolite wydruki o wysokiej jakości,
co pozwala skrócić czas przestoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/OriginalHPinks.

Pełną ofertę wielkoformatowych nośników HPmożna znaleźć na stronie globalBMG.com/hp.

Więcej informacji o rodzajach i wymiarach nośników wielkoformatowych można znaleźć na stronie: http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Produkt może się różnić od widocznego na zdjęciach. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP
udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za
błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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