
HP Designjet 1050c/1055cm Plus nyomtató

A HP Designjet 1000 plus sorozat páratlan hatékonysági jellemzőkkel
szolgálva egyesíti a remek képminőséget, a forradalmi nyomtatási
sebességet, az egyszerű használatot, illetve a teljes felügyelet nélküliséget.

HP Designjet 1050c Plus
nyomtató

HP Designjet 1055cm
Plus nyomtató

A HP Designjet 1000 plus sorozat a 10 fős, vagy nagyobb létszámú nagy munkacsoportok által elvárt nagy teljesítményt és
gyártási sebességet biztosítja azon CAD tervezők és GIS felhasználók számára, akiknek terveik áttekintéséhez, prezentálásához
és dokumentálásához kiváló minőségű, nagy formátumú nyomtatványokat kell nyomtatniuk.

Kompromisszumok nélküli vonal és képminőség elérése minden időben.
● Brilliáns, fotóminőségű képek színesben, valósághű, 600 dpi nyomtatási felbontás mellett
● A precíz pontelhelyezés és a címezhető 1200 dpi felbontású monokróm nyomtatás ragyogó, éles vonalakat és szöveget biztosít

Gyors és megbízható nagy formátumú, nagyüzemi nyomtatás
● Gyors feldolgozást ér el a 64 MB alapmemóriával, amely a még gyorsabb feldolgozás és még bonyolultabb rajzok esetében

256 MB-ig bővíthető
● A HP Designjet 1055cm plus nyomtató beépített 7,5 GB-os merevlemezt tartalmaz
● A HP Jetexpress technológiájának köszönhetően az egycollos és 512 fúvókás nyomtatófejekkel gyors nyomtatást biztosít a

nyomtatási minőség feláldozása nélkül
● Vonalas ábrák nyomtatása gyors módban: 45 másodperc (A1) és képek nyomtatása gyors módban: 85 másodperc (A1)
● Gyorsabb adatátvitel az új HP Jetdirect 620n nyomtatószerverrel

Növelje a hatékonyságot, és élvezze a semmivel össze nem hasonlítható, felügyelet nélküli papírkezelést.
● A hosszú élettartamú öntisztító nyomtatófejek minimális felhasználói beavatkozást igényelnek
● A helyrepattintható, nagy kapacitású (legfeljebb 350 ml-es) festékpatronok hosszabb nyomtatást tesznek lehetővé



Rendelési adatokMűszaki adatok
Nyomtatási technológia HP termál tintasugaras
Nyomtatófej fúvókái 512
Nyomtatási minőség Akár 600 x 600 dpi
Festékszám Fekete, ciánkék, bíbor, sárga
Festéktípusok Pigment alapú fekete, festék alapú színes
Nyomtatási sebesség Produktív üzemmód: 13 m2/óra. Fényképminőség: 6,5 m2/óra. *Hozzávetőleges mechanikus nyomtatási idő csak vonalas

rajzokhoz
Sor Sorpontosság: +/- 0,2%. Minimális szélesség: Elméleti érték: 0,0423 mm, Valós érték: 0,050 mm (bevonatos hordozón,

vízszintes vonalakkal tesztelve)
Nyomtatónyelvek 1050c plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4; 1055cm plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4, Adobe® PostScript® 3™
Memória Alapkiépítésben : 64 MB; maximum : 256 MB; bővíthetőség : 64 MB, 128 MB
Médiatípusok Papír (fényes fehér tintasugaras, felületkezelt és fotó) vászon, transzparens, öntapadó vinilfólia, fólia, pauszpapír, áttetsző

rajzpapír (csak fekete), pergamen
Médiaméretek Alapkiépítésben: Tekercsben levő papír: Alapkiépítésben: A0, A1, A2, A3, A4. Lap: Minimális: 21,1 x 21,1 cm, maximális:

91,7 x 160 cm
Média maximális hossza Tekercs: 91,4 m. Lap: 1,62 m
Maximális papírszélesség Íves és tekercspapír: 813 mm
Maximális nyomtatás-hossz 1050c plus: 91 m; 1055cm plus: Legalább 91 m; ha az operációs rendszerek megengedik, illetve a fájl bonyolultságától

függően
Médiakezelés Két papírút lapáthúzós és tekercses adagoláshoz, automatikus vágó
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság Alapkiépítésben: Centronics párhuzamos, IEEE 1284-kompatibilis (ECP), HP Jetdirect 620N.. Opcionális: HP Jetdirect 10Base-T

EIO hálózati kártya, HP Jetdirect 10Base2/10-T/LocalTalk EIO hálózati kártya, HP Jetdirect Token Ring EIO hálózati kártya, HP
Jetdirect 10/100Base-TX EIO hálózati kártya

Kompatibilis operációs rendszerek Új meghajtók letölthetők a http://www.hp.com/go/designjet címről
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk/Appletalk
Áramellátás Követelmények: Bemeneti feszültség 100 - 240 V ~ (+10%, 50-60 Hz). Fogyasztás: Maximum 200 W
Méretek (sz x mé x ma) Kicsomagolva: 1566 × 675 × 1290 mm
Tömeg Kicsomagolva: 81 kg. Csomagolva: 157 kg
Működési környezet Működési hőmérséklet: 15 ºC – 35 ºC. Javasolt működési hőmérséklet: 22 °C – 26 °C. Működési páratartalom: 20 - 80% relatív

páratartalom. Tárolási hőmérséklet: -40 °C – 70 °C. Hangnyomás: LpAm54 dB (A). Működési hőmérséklet: 15 ºC – 35 ºC.
Javasolt működési hőmérséklet: 22 °C – 26 °C. Működési páratartalom: 20 - 80% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: -40
°C – 70 °C. Hangnyomás: LpAm54 dB (A)

Tanúsítványok Biztonság: IEC 950-kompatibilis, Biztonsági UL listán, EU LVD & EN 60950-kompatíbilis, NEMKO engedély, Kanadai CSA
minősítés, Mexikó NOM-1-NYCE, Cseh Köztársaság EZU, Szingapúr PSB, Oroszország GOST, Lengyelország PCBC, Kína CCIB,
Magyarország MEEI engedély.. EMC tanúsítványok: Hatósági megfelelések: EU (EMC irányelv), Egyesült Államok
(FCC-szabályok), Ausztrália (ACA), Új-Zéland (MOC), Kanada (DOC) és Kína Class B (LAN-hoz kapcsolva Class A) termékekre
vonatkozó előírások, Japán (VCCI bejegyzett), Korea (RRL) és Tajvan (BCIQ minősítés).

Garancia Az egyéves garancia a nyomtatóra tartalmazza a következő munkanapon egy HP szervizmérnök által helyszínen történő
támogatást és szervizelést, valamint web-támogatást, telefonos és e-mail támogatást. A HP szolgáltatási csomagokkal
(SupportPack) meghosszabbítható a garancia, sőt, az egyéni szerviz és támogatási igényeknek megfelelően a szolgáltatási szint
emelhető.

C6074B nyomtatóállvány, 2
tekercsadagoló orsó, vágó, él és tartó,
hálózati tápkábel, HP no. 80 festék
kellékek, Microsoft® Windows®
AutoCAD meghajtók, HP nyomtatási
anyagminta, ZEHRaster for UNIX®, HP
hálózat telepítő varázsló, felhasználói
dokumentáció, (illesztőkábeleket külön
kell megrendelni).
C6075B
HP Designjet 1055cm Plus nyomtató
Adobe® PostScript® 3

Tartozékok
Q1282A HP DesignJet SDRAM 64
MB-os memóriamodul
Q1283A HP DesignJet SDRAM 128
MB-os memóriamodul
C6078A HP papírorsó
C6079A HP felcsévélőorsó

Festékadagolók
C4820A HP 80 Black Printhead and
Printhead Cleaner (fekete nyomtatófej
és nyomtatófej-tisztító)
C4821A HP 80 Cyan Printhead and
Printhead Cleaner (ciánkék nyomtatófej
és nyomtatófej-tisztító)
C4822A HP 80 Magenta Printhead
and Printhead Cleaner (bíborvörös
nyomtatófej és nyomtatófej-tisztító)
C4823A HP 80 Yellow Printhead and
Printhead Cleaner (sárga nyomtatófej
és nyomtatófej-tisztító)
C4847A HP 80 Magenta Ink Cartridge
(bíborvörös tintapatron), (350 ml)
C4848A HP 80 Yellow Ink Cartridge
(sárga tintapatron), (350 ml)
C4872A HP 80 Cyan Ink Cartridge
(ciánkék tintapatron), (175 ml)
C4873A HP 80 Yellow Ink Cartridge
(sárga tintapatron), (175 ml)
C4874A HP 80 Magenta Ink Cartridge
(bíborvörös tintapatron), (175 ml)
C4890A hp no. 80 black value pack
(fekete takarékos kiszerelés)
(nyomtatófej, nyomtatófej-tisztító és
festékkazetta, 350 ml)
C4891A hp no. 80 cyan value pack
(ciánkék takarékos kiszerelés -
nyomtatófej, nyomtatófej-tisztító és
festékkazetta, 350 ml)
C4892A hp no. 80 magenta value
pack (bíborvörös takarékos kiszerelés -
nyomtatófej, nyomtatófej-tisztító és
festékkazetta, 350 ml)
C4893A hp no. 80 yellow value pack
(sárga takarékos kiszerelés
nyomtatófej, nyomtatófej-tisztító és
festékkazetta, 350 ml)
C4871A HP 80 Black Ink Cartridge
(fekete tintapatron), (350 ml)
C4846A HP 80 Cyan Ink Cartridge
(ciánkék tintapatron), (350 ml)

Csatlakoztatás
C2951A IEEE szabványú párhuzamos
HP kábel (B típusú, három méter)

A tartozékok, kiegészítők és
szolgáltatások teljes listáját a
következő címen találhatja meg:
http://www.hp.com/go/designjet
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