
HP Designjet Z3200 PostScript
fényképnyomtató-sorozat
Készítsen kiállítási minőségű színes és fekete-fehér nyomatokat könnyen, egyenletes
minőségben, költséghatékonyan.

1 Ez a HP Designjet fotónyomtató beágyazott X-Rite i1 spektrofotométert tartalmaz. A HP és az X-Rite közötti szoros
együttműködés megbízható megoldást garantál, amelyet alaposan teszteltek, hogy megfeleljen a vásárló könnyű
kezelhetőséggel, minőséggel és megbízhatósággal kapcsolatos igényeinek.
2 A HP Image Permanence Lab képtartósságra vonatkozó becslései különféle HP fotó-, művészeti és speciális papírokon végzett
tesztek sorozatán alapulnak: a hitelesítőtesztek folyamatban vannak a Wilhelm Imaging Research, Inc. intézetnél. A részleteket
lásd: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
3 A HP fényességjavító használatával kiküszöbölhető a képek minőségét rontó bronzosodás. A HP fényességjavító használható
fotópapíron, kivéve a matt papírokat.
4 95%-os lefedettség a PANTONE* MATCHING SYSTEM és PANTONE* Goe System rendszerben, a HP belső tesztjei alapján
(PANTONE* jóváhagyás folyamatban). A végső eredmény a http://www.hp.com/go/Z3200/PANTONE címen található meg.
5 A HP vagy egyéb kereskedelmi fogalomban elérhető hordozókhoz előre definiált papírbeállítások letöltéséhez látogasson el a
http://www.hp.com/go/Z3200/paperpresets címre.
6 A HP Professional PANTONE* emuláció, a távoli felügyelet, a sorkezelés, a beágyazás, a feladatok benyújtása és a tárolási
lehetőségek, valamint a 16 bites TIFF- és JPEG-fájlok támogatása csak a HP Designjet Z3200ps fotónyomtatókon szabvány.
7 A HP professzionális PANTONE* emulációt a PANTONE* jóváhagyta. A PANTONE* MATCHING SYSTEM és a PANTONE* Goe licenc
függőben van a HP Designjet Z3200 fotónyomtatóhoz. További tájékoztatásért látogasson el a
http://www.hp.com/go/Z3200PANTONE címre.
8 Elkerülheti a dupla színkezelést az Adobe Photoshop CS programban való továbbfejlesztett nyomtatás révén – melyet a HP
fejlesztett – Mac és Windows Vista esetén egyaránt. A pontos támogatott konfigurációkról a
http://www.hp.com/go/Z3200/solutions címen érhet el részletes információkat.
9 A HP belső tesztelése alapján a HP Designjet Z3200 fotónyomtató-sorozat legalább 30%-kal kevesebb tintát használ a rutin
karbantartási műveletekben, mint más gyártók nyomtatói.

Készítsen kiállítási minőségű színes és fekete-fehér
nyomatokat.
● Akár 200 évig is tartó fekete-fehér és színes nyomtatási teljesítményt érhet el2.

Rengetegféle HP papírt támogat a fotó- és szépművészeti papíroktól kezdve a
bevonatos papírokig, valamint a kültéri grafikus nyomtatott anyagokig.

● A HP négyféle fekete színből álló festékkészlettel gyönyörű fekete-fehér nyomatokat
hozhat létre, finom színátmenetekkel, mély feketékkel és semleges szürkékkel.

● A HP fényességjavítóval kivételesen egységes fényességet érhet el, továbbá a legtöbb
fényes fotópapíron minimálisra csökkentheti a bronzosodást3.

● Nagyobb színtér, köszönhetően a 95%-os PANTONE® lefedettségnek4, amit az új
kromatikus vörös használata tesz lehetővé.

A HP DreamColor technológiával könnyedén
kalibrálhat, profilozhat és állíthat elő pontos,
egységes színeket.
● A kalibrálást és a profilozást megkönnyítik a HP DreamColor technológiák1 és a

beágyazott spektrofotométer, amely segít az egyéni ICC profilok házon belüli
generálásában.

● Egyszerűbb munkafolyamatok: a továbbfejlesztett HP Color Center segítségével
könnyen elérheti, létrehozhatja vagy megoszthatja az előre definiált papírbeállításokat5.

● Készítsen testreszabott PANTONE®-szimulációs médiamintakönyvet6 a HP
professzionális PANTONE emuláció7 segítségével.

● A HP tudásközpontban választ kaphat a kérdéseire, az Adobe Photoshop CS8
programmal pedig vezérelheti a színbeállításokat.

Termelékeny működést és nagy festékhatékonyságot
biztosít9.
● Nyomtasson gazdag feketéket matt és fényes papírokon a tintapatron cseréje nélkül.

● Időt és pénzt takaríthat meg: a beágyazott TIFF, JPEG és Adobe PS3/PDF RIP funkció
lehetővé teszi a feladatok közvetlen indítását, illetve nyomtatási sorba rendezését6.

● Optimalizálja a teljesítményt, és élvezze a kiváló festékhatékonyságot9 az automatikus
kiszolgáló rutinokkal. Az optikai cseppérzékelő megakadályozza a fúvóka eltömődését,
a nyomtatási hibákat, valamint a felesleges papírhasználatot.

● A hatékonyságot növelő funkciók között megtalálható a HP beágyazott webkiszolgáló,
valamint a nyomtatási előkép, amellyel megelőzhetők a felesleges próbálgatások.



HP Designjet Z3200 PostScript fényképnyomtató-sorozat
Műszaki adatok
Nyomtatás
Színes képek Q6720B: 17 m²/h bevonatos hordozóanyagon; 4,4 m²/h fényes hordozóanyagon

Q6721B: 17 m²/h bevonatos hordozóanyagon; 4,4 m²/h fényes hordozóanyagon
Nyomtatási felbontás Max. 2400 x 1200 optimalizált dpi 1200 x 1200 dpi bemeneti felbontásból a maximális

részletesség választása esetén
Margók (felső x alsó x bal x jobb) Tekercs: 5 x 5 x 5 x 5 mm (teljes oldalas nyomás a tekercses fényes/szatén hordozókkal

lehetséges)
Lap: 5 x 17 x 5 x 5 mm

Műszaki jellemzők HP termál tintasugaras
Festéktípusok Pigment alapú
Tintaszínek 12 (kék, zöld, magenta, vörös, sárga, szürke, fényképfekete, mattfekete, világos

ciánkék, világosszürke, világos magenta, fényességjavító)
Festékcsepp 4 pl (lc, lm, lg, pK, E, G), 6 pl (M, Y, mK, R, GN, B)
Nyomtatófej fúvókáinak száma 12672
Nyomtatófejek 6 (bíborvörös és sárga, világos bíborvörös és világos ciánkék, fényképfekete és

világosszürke, matt fekete és piros, fényességjavító és szürke, kék és zöld)
Vonalpontosság A megadott vektorhossz +/- 0,2%-a vagy ±0.3 mm (a nagyobb) 23 °C-on, 50–60%

relatív páratartalommellett, E/A0 hordozón Legjobb vagy Normál módban, HP matt
fóliatekerccsel

Garantált minimális vonalvastagság 0,0558 mm
Maximális nyomtatási hossz 91,4 m
Maximális optikai telítettség 2,5-es maximális fekete optikai sűrűség (4 L* min), HP prémium azonnal száradó fényes

fotóhordozón

Hordozóanyagok
Kezelés Lapáteresztés, tekercses adagolás, automatikus vágó (a vászon kivételével minden

hordozót vág)
Típusok Fotó, próbanyomat, művészeti nyomatokhoz való hordozóanyag, öntapadós,

szalaghirdetés és transzparens, bevonatos és rajzpapír, műszaki papír, fólia,
háttér-világításos, szövet/textil

Súly 500 g/m²
Méret Q6720B: 216 x 279 – 610 x 1 676 mm; Q6721B: 216 x 279 – 1118 x 1 676 mm;
Vastagság Max. 0,8 mm

Memória
Alapkiépítésben 256 MB
Merevlemez 80 GB alapkivitelben

Csatlakoztatás
Illesztőfelületek (opcionális) HP Jetdirect EIO nyomtatószerverek
Nyomtatónyelvek (alaptartozék) Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP PCL 3 GUI
Meghajtók készletezve Adobe® PostScript® 3™, HP PCL 3 GUI

Kompatibilis operációs rendszerek
Microsoft® Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows® Vista®
Ultimate/Business/Home Premium, Windows® XP (32/64 bites) Home és Professional,
Windows® Server 2008 (32/64 bites), Windows® Server 2008 R2, Windows® Server
2003 (32/64 bites); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, v10.7; Citrix® XenApp; Citrix®
XenServer

Javasolt rendszerkövetelmények
Mac Mac OS X v10.4, v10.5: PowerPC G3 vagy Intel® Core processzor; 256 MB RAM; 1 GB

szabad merevlemez-terület
Windows Microsoft® Windows® XP Home és XP Professional: Intel® Pentium® 4, 1 GHz, 512 MB

RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület

Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet 5–40°C
Javasolt működési hőmérséklet 15–35°C
Tárolási hőmérséklet -25–55°C
Működési páratartalom 20–80% relatív páratartalom
Ajánlott üzemeltetési páratartalom 20–80% relatív páratartalom
Tárolási páratartalom 0–95% relatív páratartalom

Akusztikus
Hangnyomás 49 dB(A) (működés közben), 29 dB(A) (készenlét)
Hangteljesítmény 6,5 B(A) (működés közben, nyomtatásnál), 4,4 B(A) (készenléti állapotban)

A doboz tartalma
Q6720B HP Designjet Z3200 fotónyomtató; orsó; nyomtatófejek; tintapatronok kezdéshez;

eredeti HP hordozótekercs; nyomtatóállvány; hátsó tálca; 3 hüvelykes központi
adapter; rövid útmutató; üzembe helyezési poszter; USB-kábel; tápkábel; HP
kezdőcsomag nyomtatószoftverrel

Q6721B HP Designjet Z3200 fotónyomtató; orsó; nyomtatófejek; tintapatronok kezdéshez;
eredeti HP hordozótekercs; nyomtatóállvány; hátsó tálca; 3 hüvelykes központi
adapter; rövid útmutató; üzembe helyezési poszter; USB-kábel; tápkábel; HP
kezdőcsomag nyomtatószoftverrel

Méretek (sz x mé x ma)
Nyomtató Q6720B: 1262 x 690 x 1047 mm; Q6721B: 1770 x 690 x 1047 mm;
Becsomagolva Q6720B: 1470 x 780 x 740 mm; Q6721B: 1965 x 780 x 780 mm;

Súly
Nyomtató Q6720B: 65 kg; Q6721B: 86 kg;
Becsomagolva Q6720B: 102 kg; Q6721B: 123 kg;

Energiafogyasztás
Maximum max. 200 watt (aktív/nyomtatás közben); 0 watt (kikapcsolva)
Áramellátási követelmények Bemeneti feszültség (automatikus beállítással): 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (±3

Hz), max. 2 A

Tanúsítvány
Biztonságtechnikai ismérvek IEC 60950-1 megfelelőségű, EU LVD és EN 60950-1 megfelelőségű, Oroszország

GOST
Elektromágneses Megfelel az A osztály követelményeinek, köztük a következőknek: EU (EMC-direktíva)
ENERGY STAR Igen

Garancia
Egy éves garancia, következő munkanapi helyszíni szervizeléssel. A garanciális és
támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek
megfelelően változnak.

Rendelési információ
Termék
Q6720B HP Designjet Z3200ps 610 mm-es fotónyomtató

Q6721B HP Designjet Z3200ps 1118 mm-es fotónyomtató

Tartozékok
Q6699A HP Designjet Zx100 44"-es grafikai orsó

Q6700A HP Designjet Z/T1xxx/T6xx 24"-es orsó

Festékadagolók
C9390A HP 70 130ml-es világos cián tintapatron

C9405A HP 70 világos bíborvörös és világos ciánkék nyomtatófej

C9406A HP 70 Magenta and Yellow Printhead (bíborvörös és sárga nyomtatófej)

C9407A HP 70 Photo fekete és világosszürke nyomtatófej

C9408A HP 70 Blue and Green Printhead (kék és zöld nyomtatófej)

C9410A HP 70 fényességjavító és szürke nyomtatófej

C9448A HP 70 130 ml-es mattfekete tintapatron

C9449A HP 70 130 ml-es fekete fotó tintapatron

C9450A HP 70 130 ml-es szürke tintapatron

C9451A HP 70 130 ml-es világosszürke tintapatron

C9453A HP 70 130-ml Magenta Ink Cartridge (bíborvörös tintapatron)

C9454A HP 70 130-ml Yellow Ink Cartridge (sárga tintapatron)

C9455A HP 70 130 ml-es világos bíbor tintapatron

C9457A HP 70 130 ml-es zöld tintapatron

C9458A HP 70 130 ml-es fekete tintapatron

C9459A HP 70 130 ml-es fényességjavító tintapatron

CD949A HP 73 matt fekete és kromatikus piros nyomtatófej

CD951A HP 73 130 ml-es kromatikus piros tintapatron

Hordozó-kellékanyagok
Q7972A HP matt kőnyomat-szerű papír - 610 mm x 30,5 m

Q7991A HP premium azonnal száradó, fényes fotópapír - 610 mm x 22,9 m

Q8673A HP professzionális matt vászon - 610 mm x 6,1 m

Szerviz és támogatás
UF035E - HP 3 év következő munkanapos helyszíni Designjet Z3x00 hardvertámogatás
UF036E - HP 4 év következő munkanapos helyszíni Designjet Z3x00 hardvertámogatás
UF037E - HP 5 év következő munkanapos helyszíni Designjet Z3x00 hardvertámogatás
UF041E - HP 3 év 4 órán belüli, munkanapokon napi 13 órás helyszíni Designjet Z3x00 hardvertámogatás
UF045PE - HP 1 év garanciaidő utáni 4 órán belüli, munkanapokon napi 13 órás helyszíni Designjet Z3x00 hardvertámogatás
UF046PE - HP 1 év garanciaidő utáni következő munkanapos helyszíni Designjet Z3x00 hardvertámogatás
H4518E - HP hálózati telepítés Designjet T23-71XX/400-6200 nyomtatóhoz
H7604E - HP fizikai telepítés Designjet T23-71XX/400-6200 nyomtatóhoz

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás
nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megóvásában és a
fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított
támogatással.

További információkért látogasson el a következő webhelyre http://www.hp.com/go/designjetz3200

További információ a HP nagy formátumúméretekkel és hordozóanyagokkal kapcsolatban: http://www.hp.com/go/designjet/supplies

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért
vagy hiányosságokért.
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