
 
A HP Designjet 550 professzionális nyomtató kifejezetten az építészeti, 
műszaki, kivitelezési és gépészeti tervezőknek készült. Beépített  
HP-GL/2-es parancsértelmezőjével és Gigabit-Ethernetes hálózati  
csatolójával a korszerű tervező irodák igényeihez alkalmazkodik.  
Három éves garaciájával pedig a gondtalan működést biztosítja.

HP Designjet 550 műszaki 
nyomtatósorozat

HP Designjet 550 

24” (61 cm) nyomtató 
(opcionálisan megvásrolható álvánnyal)

HP Designjet 550 

42” (107 cm)

Elsősorban azon az építészeti, gépészeti vagy kivitelezői tervezésben dolgozó felhasználói csoportok számára ajánlott, akiknek 
fontos a gyors hálózati csatlakozás, a gyors feladatfeldolgozás és a HP-GL/2 parancsértelmező vagy a sok memória.  
A HP Designjet 550-es sorozat a kiterjesztett 3 éves garanciájának és az alacsony üzemeltetési költségének köszönhetően 
hosszú ideig gondtalan mérnöki nyomtatást tesz lehetővé. Ideális nyomtató kisebb (1-5 fős) munkacsoportok számára  
– Az A1-es méretű színes rajzok akár 90 másodpercen belül is készen lehetnek 

A lehető legjobb vonal- és fotóminőség 

• A lehető legjobb fotóminőséget a HP színrétegezési technológiája és az akár 1 200 dpi-s felbontás teszi lehetővé. 
• A lehető legjobb vonalminőség elérését – ahol a vonalak mindössze akár 0,04 mm vékonyak is lehetnek, pontosságuk pedig 

±0,2% –, hiszen a nyomtató parányi tintacseppjei, automatikus igazítás és folyamatos tintaadagolás biztosítja. 
• Ráadásul a nyomtatott képpontok most sokkal több színben jelenhetnek meg, mivel a nyomtató különféle színű tintacseppeket 

rétegez egymásra az új színek létrehozásához. 

Alacsony működtetési költségek

• Ez a kivételesen előnyös árkialakítású nyomtató, a színenként cserélhető nagy kapacitású tintapatronoknak és a hosszú  
élettartamú fejeknek köszönhetően hihetetlenül alacsony példányonkénti nyomtatási költséggel üzemeltethető.  

• Az illesztőprogramok egyszerűen telepíthetőek és könnyen használhatóak, a festékadagoló készlet kicserélése nem  
tart tovább 1 percnél. A kezelőpanelen könnyű eligazodni és a papír betöltése is egyszerű, egyértelmű művelet. 

Gyors, felügyelet nélküli és hatékony nyomtatás 

• Mivel a nyomtató moduláris, 69 ml-es festékkazettával és hosszú élettartamú nyomtatófejekkel rendelkezik, felügyelet nélküli 
munkára is képes, hiszen akár 45 méter hosszú papírtekercseket is képes kezelni, a nyomatokat automatikusan vágja, a kész 
nyomtatott anyagot pedig összegyűjti a papírgyűjtőben (amely a 42”-os modell része, a 24”-os modellhez kiegészítőként vásárolható). 

• Automatikus, zárt hurkú színkalibrálásának köszönhetően mindig egységes színeket nyomtat, tekintet nélkül a nyomtatófej 
elhasználtságára, a környezeti hőmérsékletre és a tintaszintre. 

Zökkenőmentes csatlakoztathatóság 

•  Windows illesztőprogramok (beleértve az AutoCAD támogatását is).  
•  32 MB RAM, amely akár 160 MB-ra is bvíthető  
•  Beépített HP-GL/2-es parancsértelmező 
•  HP JetDirect 625n, 10/100/1000 Mb/s sebességű, Gigabit hálózati nyomtatószerver 
•  USB 1.1 és párhuzamos port 

HP garancia 

•  Három éves garancia, ingyenes a következő munkanapi helyszíni szervizeléssel, amely mögött világszerte a HP 
vevőszolgálati központok támogatása áll. A HP Care Pack csomagok és a HP szervizmegállapodások a garancia lejárta után 
lehetővé teszik a garancia idejének további kiterjesztését, akár 5 évre is. 



Műszaki specifikáció
Nyomtatási technológia Hp termál tintasugaras

Nyomtatófej fúvókák 304

Technológiai megoldás HP színrétegezési technológia

Tinták száma 4 (ciánkék, bíborvörös, sárga, fekete)

Festéktípus Fekete: HP pigmentált tinta; ciánkék, bíborvörös, sárga: HP festék alapú tinta

Nyomtatási sebesség Gyors üzemmódban  90 másodperc A1 méretű oldalanként

Színes kép (ISO N5)  gyors üzemmódban  7,9 m2/óra, normál üzemmódban 3,3 m2/óra, legjobb üzemmódban 2m2/óra

Nyomtatási minőség 1200 x 600 dpi

Vonalpontosság ± 0,2%

Legkisebb vonalvastagság 0,042 mm

Memória Alapkiépítésben 32 MB (16 MB alap és további 16 MB a HP-GL/2 értelmezőben) 160 MB-ig 
bővíthető

Papírtípusok Felületkezelt és fóliaborítású papírok, műszaki papírok és egyebek

Papírkezelés Kézi lapadagoló, tekercsadagoló, automatikus vágó

Nyomtatási margók Oldalsó margók: 5 mm, Vezető és és lefutó él: 17 mm

Papírméretek 107 cm-es (42”-os) modell: 610 – 1067 mm széles tekercsek vagy 210 –1067 mm széles és 
210 – 1897 mm hosszú papírlapok

 61 cm-es (24”-os) modelell: 610 mm széles tekercs vagy 210 – 610 mm széles és 210 – 1897 
mm hosszú papírlapok

Legnagyobb nyomtatható hosszúság 45,7 m

Illesztések és csatlakoztathatóság Alapkiépítésben: 10/100/1000 Mb/s Ethernet (HP JetDirect 625n), USB 1.1 (USB 2.0 
kompatibilis), Centronics párhuzamos, IEEE-1284 (ECP kompatibilis)

Operációs rendszerekkel való kompatibilitás Microsoft Windows 95, 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP; Server 2003m Mac OS 10.2.3 és 
újabb, 10.3 és újabb, 10.4

Minimális rendszerkonfiguráció Microsoft Windows 9X: Pentium I-133 MHz vagy jobb processzor, 48 MB, 300 MB szabad 
hely a merevlemezen;  
Microsoft Windows NT és 2000: Pentium II-300 MHz vagy jobb processzor, 64 MB, 400 MB 
szabad hely a merevlemezen.

Nyomtató–parancsnyelvek HP PCL3-GUI, HP-GL/2

Tápellátás 100 – 240 V AC ± 10%, 50 – 60 Hz, max. 3A, energiafogyasztás maximum 150 W

Méretek (szélesség x mélység x magasság) 107 cm–es modell: 1690 x 674 x 1100 mm 
61 cm–es modell: 1253 x 470 x 349 mm

Tömeg 107 cm–es modell: 45 kg 
61 cm–es modell: 38,5 kg

Működési környezet Környezeti feltételek: javasolt működési hőmérséklet: 15 – 35 °C, működési páratartalom: 20% 
– 80% relatív páratartalom, tárolási hőmérséklet: -40 – 60 °C, zajszint az ISO 9296 szerint: 
hangteljesítmény: LwAd 5,2 B (A), hangnyomás LpAm 65 dB (A)

Minősítések Megfelelés az ITE-termékek követelményeinek: EU: Irányelv az alacsony feszültségről; 
Információ/Biztonság Egyesült Államok és Kanada: CSA minősítés az Egyesült Államokra és 
Kanadára vonatkozóan; 
Mexikó: NOM-1-NYCE; Argentína: IRAM; Kína: CCIB és CCEE; Szingapúr: PSB; Oroszország: 
GOST; Lengyelország: PCBC.

Garancia Három éves, következő munkanapi helyszíni garancia

Rendelési információk
C7769B5 HP Designjet 550 
  24”-os nyomtató,  
 orsó, hálózati tápkábel, 
 festékkazetták, nyomtatófejek, 
  nyomtatómeghajtó 
 programok Windowshoz,  
 beleértbe az AutoCAD-et  
 is, felhasználói  
 dokumentáció

C7770B5 HP Designjet 550 
 42”-os nyomtató,  
 állvány, papírgyűjtő,  
 orsó, hálózati tápkábel,  
 festékkazetták, nyomtatófejek, 
 nyomtatómeghajtó 
  programok Windowshoz, 
  beleértbe az AutoCAD-et  
 is, felhasználói  
 dokumentáció

Papírkezelés

C2389A  HP orsó, 61 cm-es

C2390A  HP orsó, 107 cm-es

C7782A  Nyomtatóállvány és 
  papírgyűjtő  (A1-es méret)

Kiegészítők

C2392A  USB kábel, 5m

C2387A  HP 64 MB-os  
 memória bővítő modul

C2388A  HP 128 MB-os  
 memória bővítő modul

Kellékanyagok

C4844A  HP No. 10 Fekete 
 tintapatron

C4911A  HP No. 82 Ciánkék 
  tintapatron

C4912A  HP No. 82 Bíborvörös 
  tintapatron

C4912A  HP No. 82 Sárga 
  tintapatron

C4810A  HP No. 11 Fekete 
 nyomtatófej

C4811A  HP No. 11 Ciánkék 
  nyomtatófej

C4812A  HP No. 11 Bíborvörös 
  nyomtatófej

C4813A  HP No. 11 Sárga 
  nyomtatófej

A nyomtatási anyagok és 
termékszámok teljes listája 

megtalálható a HP honlapján a 
www.hp.com/go/designjet  
címen a „Printing Materials” 

menüpont alatt.  
A HP Designjet 550 az összes,  

HP Designjet 500-as 
nyomtatóval használható  

nyomtatási anyaggal  
kompatibilis.
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További információkért kérjük, forduljon kiemelt Designjet viszonteladóinkhoz.  
Az Ön hivatalos Designjet viszonteladója:


