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HP Stitch S1000 YazıcıHP Stitch S1000 Yazıcı

İşinizi kolaylaştırmak için tasarlanan süper geniş boya uçunmalıİşinizi kolaylaştırmak için tasarlanan süper geniş boya uçunmalı
üretim yazıcısıüretim yazıcısı

Yüksek kaliteli baskılarla müşteriYüksek kaliteli baskılarla müşteri
beklentilerini karşılayınbeklentilerini karşılayın

1.200 yerel dpi, derin siyah ve canlı renklerle
yüksek değerli işler üretin.

Drop & Dry sistemi sayesinde, doğrudan kumaş
üzerinde yüksek yoğunluklu işlerin baskısını
alırken dahi net sonuçlar elde edin.

Akıllı Püskürtme Ucu Telafi sistemi ve en yeni
Optik Baskı Malzemesi İlerletme Sensörü ile
güvenilir görüntü kalitesi.

Yüksek üretkenlik ile teslim tarihleriniYüksek üretkenlik ile teslim tarihlerini
kaçırmayınkaçırmayın

En fazla 220 m²/sa (2.370 ft²/sa) üretim
hızlarıyla kısa teslim sürelerinin ve sezon
yoğunluklarının kolayca üstesinden gelin.

Kullanıcı tarafından değiştirilebilen baskı kafaları
ve HP Smart Services önleyici bakım
hizmetleriyle çalışma süresini maksimuma
çıkarın.

Yayma ruloları, 10 litrelik mürekkep ve en fazla
300 kg (661 lb) tekstil ruloları ile gözetimsiz bir
şekilde güvenli baskı yapın.

Kolay kullanım sayesinde zaman kazanınKolay kullanım sayesinde zaman kazanın

%40 daha kısa sürede tek bir operatör hem
transfer kağıdını hem de tekstil rulolarını kolayca
takıp çıkarabilir.

Tam otomatik baskı kafası bakımı ile günlük elle
müdahaleleri azaltın.

Sınıfında en iyi renk tutarlılığı  ve HP SmartColor
araçları ile işleri baskı filonuza güvenle dağıtın.

Dahili spektrofotometre sayesinde ortam
koşulları değiştiğinde bile zaman içerisinde doğru
renkler elde edin.

Daha fazla bilgi içinDaha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/stitchs1000http://www.hp.com/go/stitchs1000 
 
Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı. Yalnızca orijinal bir HP yongası kullanan kartuşlarla kullanılmak üzere üretilmiştir. HP olmayan bir yonga kullanan kartuşlar çalışmayabilir ve şu
anda çalışanlar da gelecekte çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için bkz.: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Şubat 2019 itibarıyla 250.000 USD altında fiyatla piyasada bulunan alternatif 320 cm (126 inç) boya uçunmalı baskı tabanlı tekstil yazıcıları ile kıyaslanmıştır. Şubat 2019'da yapılan şirket içi HP testlerine göre ve otomatik
baskı malzemesi gerginliği ayarlama ve kolay baskı malzemesi yolu gibi özellikler baz alındığında %40 daha az zaman. Yalnızca HP Stitch S Yazıcı serisi daha iyi bir renk yönetimi deneyimi için HP SmartColor araçları ve dahili
spektrofotometre sağlar.
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Teknik özelliklerTeknik özellikler

BaskıBaskı

Baskı modları 350 m²/sa (3770 ft²/sa) - Maks. Hız (1 geçişli) 
220 m²/sa (2370 ft²/sa) - Ekonomik Üretim (2 geçişli) 
160 m²/sa (1720 ft²/sa) - Hızlı Üretim (3 geçişli) 
130 m²/sa (1400 ft²/sa) - Kaliteli Üretim (4 geçişli) 
100 m²/sa (1080 ft²/sa) - Yüksek Kaliteli (6 geçişli)

Baskı çözünürlüğü 1200 x 600 dpi'ye kadar

Mürekkep türleri HP Boya Uçunmalı Baskı Mürekkepleri

Mürekkep kartuşları 4 HP Thermal Inkjet (camgöbeği, macenta, sarı, siyah)

Kartuş boyutu 10 l

Baskı kafaları 4 (2 siyah/camgöbeği, 2 macenta/sarı)

Uzun süreli baskı
tekrarlanabilirliği

Ortalama ≤ 1 dE2000, renklerin %95'i ≤ 1,5 dE2000

Baskı ortamlarıBaskı ortamları

İşleme Rulodan ruloya, mürekkep toplayıcı

Baskı malzemesi türleri Uçunmalı baskı transfer kağıtları, uçunmalı baskı polyester kumaşları

Rulo boyutu 635 - 3200 mm (25 - 126 inç) rulolar

Rulo ağırlığı 300 kg (661 lb)

Rulo çapı 35 cm (13,8 inç)

Kalınlık 0,5 mm'ye kadar (En fazla 19,7 mil)

UygulamalarUygulamalar Afişler; Reklam panoları; Teşhir materyalleri; Sergi ve etkinlik grafikleri; Dış tabelalar; İç dekorasyon; POP/POS;
Tekstil

BağlantıBağlantı

Arabirimler Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Boyutlar (g x d x y)Boyutlar (g x d x y)

Yazıcı 574 x 138 x 167 cm (228 x 54 x 66 inç)

Gönderim 586 x 181 x 191 cm (231 x 71 x 75 inç)

Çalışma alanı 8,7 x 4,3 m (344 x 168 inç)

AğırlıkAğırlık

Yazıcı 1300 kg (2866 lb)

Gönderim 1945 kg (4288 lb)

Kutunun içeriğiKutunun içeriği HP Stitch S1000 126 inç Yazıcı, baskı kafaları, baskı kafası temizleme takımı, 126 inç miller (x2), yayma rulosu,
mürekkep toplayıcı, mürekkep toplayıcı köpük ve filtre takımı, aerosol çıkarma kanalı, HP Dahili Baskı Sunucusu
ve monitör, yazılım belgeleri, kullanıcı kılavuzu, baskı malzemesi kenar tutucuları (x4), temizleme sarf
malzemeleri, pnömatik tabanca, işaret

Ortam koşullarıOrtam koşulları

Çalışma sıcaklığı 15 - 30ºC (59 - 86ºF)

Çalışma nemi %20 - %70 göreceli nem (yoğuşmasız)

AkustikAkustik

Ses basıncı < 64 dB(A) (operating);  < 52 dB(A) (idle); 

GüçGüç

Tüketim 6 kW (tipik)

SertifikalarSertifikalar

Emniyet IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; AB (LVD ve MD uyumlu, EN60950-1, EN12100-1, EN60204-1 ve EN1010);
Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC)

Elektromanyetik Aşağıdakiler dahil Sınıf A şartlarıyla uyumludur: AB (EMC Direktifi)

Çevresel AEEE; EU RoHS; REACH; CE işareti uyumlu

GarantiGaranti 6 ay hizmet sözleşmesiyle 6 ay garanti

Sipariş bilgileriSipariş bilgileri

ürünürün

4DC17A HP Stitch S1000 126 inç Yazıcı

AksesuarlarAksesuarlar

5QG59A HP ErgoSoft Pro RIP Color Edition
D9Z41B HP Large Format Onyx Thrive RIP Yazılımı

Orijinal HP baskı sarf malzemeleriOrijinal HP baskı sarf malzemeleri

4UV63A HP 638 10 Litre Siyah Stitch Boya Uçunmalı Baskı Kartuşu
4UV64A HP 638 10 Litre Camgöbeği Stitch Boya Uçunmalı Baskı Kartuşu
4UV65A HP 638 10 Litre Macenta Stitch Boya Uçunmalı Baskı Kartuşu
4UV66A HP 638 10 Litre Sarı Stitch Boya Uçunmalı Baskı Kartuşu
4UV67A HP 618 Macenta ve Sarı Stitch Boya Uçunmalı Baskı Kafası
4UV68A HP 618 Siyah ve Camgöbeği Stitch Boya Uçunmalı Baskı Kafası
4UV69A HP 618 Stitch Boya Uçunmalı Baskı Kafası Temizleme Takımı

ECO ile ilgili önemli bilgilerECO ile ilgili önemli bilgiler

ECO PASSPORT onaylı boya uçunmalı baskı mürekkepleri
Ücretsiz ve kolay HP mürekkep kartuşu ve baskı kafası geri dönüşümü

Lütfen büyük geniş format yazıcı donanımını ve baskı sarf malzemelerini geri dönüştürün.Lütfen büyük geniş format yazıcı donanımını ve baskı sarf malzemelerini geri dönüştürün.
Nasıl yapabileceğinizi web sitemizden öğreninNasıl yapabileceğinizi web sitemizden öğrenin hp.com/ecosolutionshp.com/ecosolutions

 
 HP Stitch S Yazıcı serisi için orijinal HP Boya Uçunmalı Baskı Mürekkepleri tekstil

kimyasallarına, renklendiricilere ve ilgili yardımcı malzemelere yönelik küresel bir test ve
sertifika sistemi olan ECO PASSPORT by Oeko-Tex® onaylıdır. Bileşenlerin ve tüm içeriğin
sürdürülebilirlik, güvenlik ve yasal düzenlemeler açısından uygun olup olmadığını analiz eden
iki adımlı bir doğrulama sürecinden oluşur.
 Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Ayrıntılar için http://www.hp.com/recycle

adresine bakın.

 
 Basılan bir işteki renk değişkenliği, transfer kağıdında 4 geçişli modda ve ayrıca şu limit

dahilinde doğrudan kumaşa baskı durumlarında ölçülmüştür: maksimum renk farkı (Renklerin
%95'i) ≤ 1,5 dE2000. CIE standart aydınlatma D50 altında ve CIE Taslak Standardı DS 014-
6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefiyle reflektif ölçümler.
Renklerin %5'inde 1,5 dE2000 değerinin üzerinde değişkenlik görülebilir. Geçiş modunda
ölçülen duratrans baskı malzemelerinde farklı sonuçlar çıkabilir. Sonuçlar uçunmalı baskı
işleminin değişkenliğine bağlıdır.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir
ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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