Scitex XP5500 Endüstriyel Yazıcı
Baskı maliyetini azaltın ve endüstri lideri
baskı hızları ve eşsiz mürekkep kullanımıyla
yüksek kaliteli dış ve iç mekan tabelaları
yazdırın1. Yeni reklam panosu modları,
baskı işlerinde önemli ölçüde çok yönlülük
elde etmenize olanak sağlar. HP Scitex Print
Care çalışma süresini en yüksek düzeye taşır.
Baskı maliyetini düşürün

• Mürekkep masrafından tasarruf edin - eşsiz, yüksek

kaliteli mürekkep kullanımı sayesinde zaman içinde
tasarruflarınızı artırın2. Yüksek kaliteli mürekkep
kullanımıyla yatırım getirinizi yükseltin – en fazla
207 m2/litre (2200 ft2/litre). HP özel reklam panosu ve
UV mürekkepleri birleşimi sayesinde bu sistem benzer
çözücü ve UV mürekkep kullanan baskı sistemlerinden
daha fazla mürekkep tasarrufu sağlamaktadır2.

• Ortam masraflarından tasarruf edin – düşük masraflı

ortamlara doğrudan yazdırabilme özelliği sayesinde
masrafları azaltın3. Donanım başlangıç fiyatı, işletme
TCO'nuzun küçük bir kısmından oluşur. Mürekkep ve
ortam maliyeti zaman içinde daha büyük bir rol oynar.
Süper geniş boyutlu HP Scitex XP5500 Endüstriyel Yazıcı,
en fazla 5 m (16,6 ft) genişliğinde polietilen gibi düşük
maliyetli ortam üzerine baskı yapabilir3.

• Zamandan ve paradan tasarruf edin, işletme masraflarını
kontrol altına alın. Artırılmış üretim kapasitesi sayesinde,
üstün derecede verimli tek bir yazıcı kullanarak,
zeminden ve operatör maliyetlerinden tasarruf ederek
ve 7/24 çalışma süreniz için gereken vardiya sayısını
azaltarak daha kısa sürede daha fazla iş üretirsiniz.

Üstün esneklik ve çok yönlülük elde edin
• Birden fazla reklam panosu modu içeren bu yazıcı

sayesinde çok yönlülüğünüzü ve verimliliğinizi artırın.
Yeni reklam panosu modlarıyla daha fazla çok yönlülük
ve daha yüksek verimlilik elde edin. İki Orijinal HP
Scitex mürekkep takımı ve düşük maliyetliden yüksek
teknolojiliye kadar bir dizi ortam sayesinde bu yazıcı
tüm dış ve iç mekan uygulamalarınızda gelişmiş baskı
esnekliği sunar.

• Sunabileceğiniz uygulama yelpazesini genişletin. İsteğe

bağlı çift taraflı yazdırma takımı ile birlikte kaplama
uygulamaları oluşturmada tümleşik ağ takımını kullanarak
yüksek hacimli uygulamalar sunun. Tek bir mürekkep
kullanımıyla met veya parlak kaplamalı projeler sunun.

• Kalitesi kanıtlanmış HP Scitex XP Yazıcı satın alarak

kendinizi güvende hissedebilirsiniz .HP Scitex XP
Yazıcı serisinin kanıtlanmış başarısıyla üretilen HP
Scitex XP5500 Endüstriyel Yazıcı, yüksek hız ile yüksek
verimliliği bir araya getirir.

Endüstri lideri baskı hızları1 ve yüksek
çalışma süresi elde edin

• Endüstri lideri baskı hızları ile daha fazla iş teslimatı

yapın. HP Scitex XP5500 Endüstriyel Yazıcı, rakiplerine
oranla daha yüksek baskı hızına sahiptir ve işlerin
daha kısa sürede teslim edilmesine olanak sağlar1. Dış
mekan uygulamaları için idealdir, HP Reklam Panosuna
Özel Scitex Mürekkeplerini kullanarak reklam panosu
modunda 325 m2/saat (3500 ft2/s) hızına varan oranda
baskı alabilirsiniz.

• HP'den yeni bir hizmet düzeyi olan HP Scitex Print

Care ile çalışma süresini maksimum seviyeye getirin.
HP teknisyeni ile çalışarak4 uzak bakım yardımı alın,
yönlendirmeli bakım talimatlarını kullanın, bakım
geçmişinize erişin. HP Scitex Print Care ile, çalışma
sürenizi artırmanıza yardımcı olan bir dizi hızlı, verimli,
doğru araç ve hizmet elde edin.

• Daha az mürekkep değiştirin ve zamandan tasarruf edin.
Yeni reklam panosu modları sayesinde önceden standart
mürekkeplerle sınırlandırılmış olan uygulama çeşitliliğinizi
artırın. Artık mürekkeplerinizi değiştirmeniz gerekmez;
böylece zamandan büyük bir tasarruf elde edebilirsiniz.
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100.000 ile 500.000 Amerikan Doları arasındaki süper geniş boyutlu, rulodan ruloya baskı yapan yazıcılarla karşılaştırılmıştır. İmalatçılar
tarafından 2011 itibarıyla yayınlanan en yüksek hızlar temel alınmıştır. Test yöntemleri değişiklik gösterebilir.
Dahili HP testlerine dayanır. Gerçek sonuçlar ve test yöntemleri değişiklik gösterebilir. BB325G modunda %100 kaplama dosyasında test
edilmiştir.
Ortam alt tabakaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. www.hp.com/go/mediasolutionslocator
HP teknisyeni doğrudan operatörünüz veya HP Yetkili Kanal Ortağınız ile uzaktan çalışabilir.

Scitex XP5500 Endüstriyel Yazıcı
Teknik özellikler
Baskı hızı

En fazla 325 m2/sa (3500 ft2/sa)

İşletim ortamı

Baskı çözünürlüğü

En fazla 360 dpi

Sıcaklık

18 - 28°C (64 - 85°F)

Ortam

Nem

%20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan)

Kullanımı

Rulodan ruloya (dahili toplama sistemi, merkez toplayıcı), rulodan
serbest çıkışa, çok rulolu yazdırma

İşletim gereksinimleri
Elektrik voltajı

3 faz, 230/400 VAC (±%10) 3 x 20 A

Türler1

Örgü polietilen, kağıt, ağ, kumaşlar, mavi sırtlı kağıt, SAV, PVC
afiş, sentetik kağıt, Tyvek, Yupo ve diğerleri

Güç tüketimi

15 kVA (12 kW)

Boyut

Rulo besleme ortamı, 5 m (16,6 ft) genişliğe kadar

Rulo yükleme

76 mm (3 inç) veya 152 mm (6 inç) çekirdekleri, 400 mm'ye (16
inç) varan dış çapı olan 250 kg (551 lb) ağırlığa kadar silindirler

Çoklu rulo

Aynı anda en fazla 3 ruloda yazdırın

Sipariş bilgileri
Ürün
CM107A

HP Scitex XP5500 Endüstriyel Yazıcı

Seçenekler/yükseltmeler

Yazdırma
Teknoloji

İstendiğinde açılan piezoelektrik mürekkep püskürtme

Mürekkep türleri

UV dayanıklı pigmentli mürekkepler

Mürekkep renkleri

Camgöbeği, macenta, sarı, siyah

Baskı kafaları

Toplam 16 (4 adet renkli)

Dış mekan dayanıklılığı

2 yıla kadar UV ışınlara ve suya dayanıklılık

Mürekkep kapağı

XP231 Özel Reklam Panosu: 207 m2/L değerine kadar (Reklam
panosu modunda)3
XP222: 140 m2/L değerine kadar (Yüksek Baskı Modunda)3

Mürekkep damlası

80 pl
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Yazdırma modları

CP113A

HP Scitex XP5x00 6 inç Çekirdek 2 birim Yükseltme
Adaptörü

CP114A

HP Scitex XP5x00 6 inç Çekirdek 6 birim Yükseltme
Adaptörü

CP394A
HP Scitex XP5500 Çift Taraflı Baskı Yükseltme
Orijinal HP baskı sarf malzemeleri
CN869A
CN870A

HP XP231 2x5L Özel Reklam Panosu Sarı Scitex
Mürekkebi
HP XP231 2x5L Özel Reklam Panosu Macenta Scitex
Mürekkebi

CN871A

HP XP231 2x5L Özel Reklam Panosu Camgöbeği Scitex
Mürekkebi

CN872A

HP XP231 2x5L Özel Reklam Panosu Siyah Scitex
Mürekkebi

4 Renkli Örnek Modu

40 m /s (430 ft /s)

4 Renkli Hassas Baskı Modu

50 m2/s (538 ft2/s)

4 Renkli Press-Plus Modu

85 m2/s (915 ft2/s)

CH664A

HP XP222 2x5L Sarı Scitex Mürekkebi

4 Renkli Yüksek Baskı Modu

113 m2/s (1216 ft2/s)

CH663A

HP XP222 2x5L Macenta Scitex Mürekkebi

4 Renkli Standart Mod

165 m2/s (1775 ft2/s)

CH655A

HP XP222 2x5L Camgöbeği Scitex Mürekkebi

4 Renkli X-Press Modu

170 m2/s (1830 ft2/s)

CH665A

HP XP222 2x5L Siyah Scitex Mürekkebi

4 Renkli Reklam Panosu Modu BB20G

20 m2/s (215 ft2/s)

Bakım

4 Renkli Reklam Panosu Modu BB80M

80 m2/s (861 ft2/s)

CP527A

4 Renkli Reklam Panosu Modu BB105M

105 m2/s (1130 ft2/s)

Hizmet

4 Renkli Reklam Panosu Modu BB165M

165 m2/s (1775 ft2/s)

4 Renkli Reklam Panosu Modu BB175G

175 m2/s (1883 ft2/s)

4 Renkli Reklam Panosu Modu BB240G

240 m2/s (2583 ft2/s) (yüksek kullanım)

4 Renkli Reklam Panosu Modu BB300G

300 m2/s (3230 ft2/s) (yüksek kullanım)

4 Renkli Reklam Panosu Modu BB325G

325 m2/s (3500 ft2/s) (yüksek kullanım)
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RIP
Yazılım

GrandRIP+ by Caldera4 veya ProductionHouse by Onyx

Giriş biçimleri

PostScript, PDF, EPS, Tiff, PSD ve JPG de dahil, tüm popüler resim
dosyası biçimleri

Ön uç yazılım özellikleri
Birden çok iş yönetimi için baskı kuyruğu, iş bileti esaslı çalışma,
Standart ve Reklam Panosu modları, yeni klasör, otomatik
kalibrasyon, resim döşeme, adım ve tekrar, hata düzeltme
mekanizması

HP MF26 4x1L Scitex Temizleyici

CP052A

HP Scitex XP5500 Tam Kapsamlı Hizmet

CP053A

HP Scitex XP5500 Parça ve Uzaktan Bakım Hizmeti

Uygulamalar

Reklam panoları - kağıt, SAV
Reklam panoları - PVC afişler, örgü PE
Bina kaplamaları
Sergi/Etkinlik grafikleri
Dış mekan etkinlik afişleri
Işık kabinleri - film
Çift taraflı afişler/arkadan aydınlatmalar

Standart özellikler
HP Scitex XP5500 Merkez Toplayıcı
HP Scitex XP5500 Çok Rulolu Yazdırma Takımı
HP Scitex XP5500 Ağ Takımı
HP Scitex XP5500 Kapakları Denetim Takımı
Boyutlar (e x d x y)

8,2 x 1,25 x 2,38 m (26,9 x 4,1 x 7,8 ft)

Ağırlık

6550 kg (14.440 lb)

Garanti

1 yıllık sınırlı donanım garantisi

Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/ScitexXP5500
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada verilen bilgiler önceden
bildirilmeksizin değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte
sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
4AA3-8091TRE, Eylül 2011

1

2

3

4

Ortam kısıtlamaları geçerli olabilir. Lütfen bkz.
www.hp.com/go/mediasolutionslocator
Kaplama veya laminasyon olmadan UV ışınlara ve suya dayanıklılık
(koşullara bağlıdır).
Dahili HP testlerine dayanır. Gerçek sonuçlar ve test yöntemleri
değişiklik gösterebilir.
HP için X-Rite i1 Color teknolojisi—Caldera profilleri i1 Profiler ile
üretilmiştir.

