
Rozszerz ofertę o zastosowania obejmujące
drukowanie na planszach
Zyskaj możliwość drukowania na planszach, kartonach
i papierze o rozmiarach od A2 do B1 i grubości do 10
mm.

Rozwiń działalność o drukowanie dwustronnych
plakatów detalicznych z krótkim terminem realizacji
zlecenia i z łatwością wysyłaj je do drukowania dzięki
HP SmartStream.

Postaw na intuicyjny przepływ pracy, który pozwoli
skrócić czas szkoleń dzięki prostym instrukcjom
stosowania w HP Learn .

Zwiększaj przychody i ograniczaj koszty.
Zapewnij sobie szybki zwrot z inwestycji i rozwiń swoją
ofertę dzięki jednemu rozwiązaniu marki HP.

Akceptuj nowe zlecenia i realizuj je w tym samym czasie,
co do tej pory, ograniczając przy tym ilość ręcznej pracy
— ogranicz koszty przygotowania i prac
wykończeniowych o 50% .

Zwiększaj oszczędności dzięki nawet dziesięciokrotnie
niższemu zużyciu energii , programowi darmowego
odbioru  i wkładom HP Eco-Carton.
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Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide XL Pro 5200 40″
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Dostępne od 15.09.2021

Przegląd
Rozszerz działalność o nowe zlecenia z krótkim terminem
realizacji dzięki możliwościom natychmiastowego
drukowania

Reaguj od razu na zapytania klientów dzięki prędkości
drukowania do 20 stron A1 na minutę . Drukuj na planszach,
kartonie i papierze oraz rozszerz swoją ofertę o drukowanie
dwustronnych plakatów detalicznych z krótkim terminem
realizacji. Zapewnij sobie szybki zwrot z inwestycji i rozwiń
swoją ofertę dzięki jednemu rozwiązaniu marki HP.

Ta drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z wkładami
wyposażonymi w nowy lub używany układ firmy HP.
Wykorzystuje ona także dynamiczne zabezpieczenia do
blokowania wkładów z nieoryginalnym układem. Okresowe
aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać
skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej
działające wkłady. Używany układ firmy HP umożliwia
korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie
napełnionych wkładów. Więcej informacji:
http://www.hp.com/learn/ds
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Szybciej reaguj na potrzeby klientów
Reaguj od razu na zamówienia klientów dzięki
szybkości druku do 20 stron A1 na minutę .

Rozszerz swoją ofertę o połączenie wydruków
technicznych i drukowanie plakatów detalicznych z
krótkim terminem realizacji zlecenia oraz zyskaj
możliwość szybkiego zaspokajania innych potrzeb
klientów.

Dostarczaj gotowe projekty dwukrotnie szybciej dzięki
drukowaniu różnych formatów rysunków CAD i plansz
prezentacyjnych .

Dane techniczne

Szybkość skanowania liniowego
W kolorze: do 15,24 cm/s; W skali szarości: do 25,4 cm/s

Pamięć
16 GB pamięci DDR4

Wewnętrzna pamięć masowa
1 dysk SSD 128 GB, 1 dysk twardy 500 GB, oba szyfrowane w standardzie AES-256

Jakość druku w kolorze (najwyższa)
1200 x 1200 dpi

Technologia druku
HP PageWide Technology

Liczba wkładów drukujących
4 (błękitny, purpurowy, żółty, czarny)

Typy atramentów
Pigmentowe (C, M, Y, K)

Dokładność linii
±0,1%[1]

Rozdzielczość skanowania, optyczna
1200 dpi

Typ skanera
Skaner CIS 36 cali (91 cm)

Format skanowania, maksymalny
Maks. 914 mm

Nośniki
Papiery typu bond i makulaturowe, papiery plakatowe, folie polipropylenowe, papiery typu Tyvek, folie
matowe

Średnica zewnętrzna roli
Maks. 177 mm

Ścieżka drukowania
Oprogramowanie HP SmartStream (opcjonalnie), sterowniki druku HP PageWide XL (PDF, HP-GL/2 i PCL3),
Apple AirPrint

Łączność, tryb standardowy
Gigabit Ethernet (1000Base-T), port USB 2.0 hosta

Języki drukowania
Sterowniki HP-GL/2, TIFF, JPEG

Zużycie energii
0,29 kW (normalna praca); 0,9 kW (maksymalne zużycie energii podczas drukowania); 100 W (tryb
gotowości); < 18 W (tryb czuwania)
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Certyfikat Energy Star
Tak

Zakres temperatur podczas eksploatacji
od 5 do 40ºC

Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji
Wilgotność względna od 20 do 80%, w zależności od typu nośnika

Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.)
1955 × 785 × 1414 mm;

Waga
490 kg

Numer UPC
195122294533

Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)
2257 x 1040 x 1595 mm

Waga w opakowaniu (brutto)
574 kg

Gwarancja
90 dni

Przegląd

1 Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide XL Pro 5200 dostarcza 20 wydruków CAD w formacie A1 na 1 min. Liczba stron zależy od trybu drukowania
i rodzaju drukowanych materiałów.

2 Na podstawie testów zleconych przez HP i przeprowadzonych przez firmę Sogeti we wrześniu 2020 r., polegających na porównaniu drukarki HP PageWide
XL Pro 8200 z porównywalną konkurencyjną drukarką, która według IDC miała w 2019 r. największy udział w rynku drukarek LED na świecie. Test polegał
na wydrukowaniu 3 plakatów B1 na piance B1 i 3 kopii 6-stronicowego pliku łączącego rozmiary A0, A1 z użyciem zwykłego, powlekanego papieru. Pomiar
czasu od kliknięcia przycisku Wyślij do wysunięcia ostatniej strony z drukarki. Używanie trybu jakości równoważnej jakości druku.

3 Funkcja HP Learn jest dostępna przez HP PrintOS. Wymaga konta w serwisie HP PrintOS, połączenia z Internetem i urządzenia z obsługą Internetu. Więcej
informacji na stronie http://www.printos.com.

5 Na podstawie testów zleconych przez HP i przeprowadzonych przez firmę Sogeti we wrześniu 2020 r., polegających na porównaniu drukarki z serii HP
PageWide XL Pro 8200/5200 z porównywalną konkurencyjną drukarką, która według IDC miała w 2019 r. największy udział w rynku drukarek LED na
świecie, poprzez przygotowanie i wydrukowanie zadania. Test polegał na wysłaniu 3 kopii 6-stronicowego pliku łączącego rozmiary A0, A1 i wydrukowaniu
ich z użyciem zwykłego, powlekanego papieru. Pomiar czasu od kliknięcia przycisku Wyślij do ostatniej strony z drukarki. Wydrukowano z jakością
równoważną jakości druku w trybie szybkim/CAD.

6 Zużycie energii zmierzone na podstawie testów przeprowadzonych wewnętrznie przez HP we wrześniu 2020 zgodnie z normą ISO 20690. Porównywalne
drukarki wykorzystujące technologię LED, umożliwiające wydrukowanie 8–13 stron w formacie A1 na minutę o największym udziale w sektorze drukarek
LED o średnim obciążeniu w USA i Europie według IDC w październiku 2020 r.

7 Informacje na temat bezpłatnego odbioru wewnętrznych worków z atramentem i głowic drukujących można znaleźć na stronie
http://www.hp.com/recycle, aby dowiedzieć się, jak wziąć udział w programie, i sprawdzić dostępność programu HP Planet Partners; program może nie
być dostępny w ramach systemu prawnego Twojej lokalizacji. Jeżeli ten program jest niedostępny lub gdy nie obejmuje innych materiałów
eksploatacyjnych, należy skontaktować się z lokalnymi organami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami i uzgodnić właściwy sposób ich utylizacji.

© Copyright __rok__ HP Development Company, L.P. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP
udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje nie powinny
być rozumiane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności prawnej za błędy techniczne lub redakcyjne ani za ewentualne braki
w niniejszym opracowaniu.
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