Veri sayfası

HP Stitch S500 Yazıcı
Çok zorlayıcı boya uçunmalı baskı işleri için en etkili yazıcı1

HP SmartColor ile güvenebileceğiniz renkler

Üretim sürecinizi basitleştirin

Maliyetleri düşürün ve verimliliği artırın

Yazıcılar arasında sınıfının en iyisi renk tutarlılığı
ile filonuz genelinde işleri endişe duymadan
dağıtın.1

Simetrik 2xCMYK baskı kafası yapılandırmasıyla
yüksek doygunlukta renkler üretirken en yüksek
hızda çalışın.

Drop & Dry sistemiyle hafif transfer kağıtları
kullanırken baskı malzemesi maliyetlerini azaltın
ve buruşmayı önleyin.

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

En büyük boy baskı malzemesi ruloları1 ve büyük
mürekkep besleme sistemi sayesinde geceleri
veya başında beklemeden baskı yapın.

1200 dpi baskı kafaları ve Akıllı Püskürtme Ucu
Telafi sistemiyle tekrarlanan baskıları ve baskı
malzemesi atığı oluşmasını engelleyin.

Renk gamının dışına çıkan renkleri otomatik
olarak algılar ve PANTONE® emülasyonu ile en
yakın görsel eşleşmeyi elde eder.2

Gerçek zamanlı filo yönetimi ve HP Smart
Services ile kontrolü elinize alın ve çalışma
sürelerini en üst düzeye çıkarın.

Önden yüklemeli ilk boya uçunmalı yazıcı ile
zemin alanından %50'ye varan oranlarda
tasarruf edin.1

Renk profilleri oluşturma süresini kolayca yarıya
indirin3 veya bulut tabanlı arşivimizden
tamamlanmış profiller kullanın.4

Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/stitchs500
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

1 Ocak 2019 itibarıyla piyasada bulunan alternatif 162,6 cm (64 inç) boya uçunmalı tekstil yazıcılarıyla yapılan karşılaştırmaya göre. HP SmartColor araçları ve daha iyi bir renk yönetimi deneyimi sunmak için gereken

yerleşik spektrofotometre sadece HP Stitch S Yazıcı serisinde sunulmaktadır.
2 Renk gamının dışına çıkan PANTONE® renklerini otomatik olarak algılar.
3 Ocak 2019 itibarıyla piyasada bulunan lider 162,6 cm (64 inç) boya uçunmalı tekstil yazıcılarıyla karşılaştırıldığında tipik bir renk profili oluşturmak için gereken etkileşim sayısı ve süre değerlendirilerek yapılan Ocak 2019
tarihli şirket içi ve üçüncü taraf testlerine dayanmaktadır.
4 Tamamlanmış renk profillerinin ve yazıcı ayarlarının yanı sıra tüm uyumlu baskı malzemesi türlerinin kapsamlı bir listesini http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator adresinde bulabilirsiniz.
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Teknik özellikler

Sipariş bilgileri

Baskı

ürün

Baskı modları

110 m²/sa (1185 ft²/sa) - Maks. Hız (1 geçişli)
62 m²/sa (665 ft²/sa) - Hızlı Üretim (2 geçişli)
43 m²/sa (460 ft²/sa) - Üretim Kaliteli (3 geçişli)
34 m²/sa (365 ft²/sa) - Kaliteli (4 geçişli)
22 m²/sa (235 ft²/sa) - Yüksek Kaliteli (6 geçişli)

Baskı çözünürlüğü

1200 x 1200 dpi'ye kadar

Mürekkep türleri

HP Boya Uçunmalı Baskı Mürekkepleri

Mürekkep kartuşları

4 (mavi, kırmızı, sarı, siyah)

Kartuş boyutu

3L

Baskı kafaları

8 HP Thermal Inkjet (4 camgöbeği/siyah, 4 macenta/sarı)

Uzun süreli baskı
tekrarlanabilirliği

Ortalama <= 1 dE2000, renklerin %95'i <= 1,5 dE20001

2ET73B

HP Stitch S500 64 inç Yazıcı

Aksesuarlar
5JX30A
5QG72A
5QG59A
T7U74A

HP Stitch S300/S500 Mürekkep Toplayıcı
HP Stitch S300/S500 Kullanıcı Bakım Takımı
HP ErgoSoft Pro RIP Color Edition
HP Series 300/500 Mürekkep Toplayıcı Köpük Takımı

Orijinal HP baskı sarf malzemeleri
2LL76A
2LL77A
2LL78A
2LL79A

HP 636B 3 Litre Siyah Stitch Boya Uçunmalı Baskı Kartuşu
HP 636B 3 Litre Camgöbeği Stitch Boya Uçunmalı Baskı Kartuşu
HP 636B 3 Litre Macenta Stitch Boya Uçunmalı Baskı Kartuşu
HP 636B 3 Litre Sarı Stitch Boya Uçunmalı Baskı Kartuşu

ECO ile ilgili önemli bilgiler

Baskı ortamları

ECO PASSPORT onaylı boya uçunmalı baskı mürekkepleri1
ENERGY STAR® onaylı2
Çevresel açıdan tercih edilen ürün olarak EPEAT® tescillidir3
Ücretsiz ve kolay HP mürekkep kartuşu ve baskı kafası geri dönüşümü4

İşleme

Rulo besleme; Sarma makarası; Otomatik kesici (transfer kağıdı için)

Baskı malzemesi türleri

Uçunmalı baskı transfer kağıtları, uçunmalı baskı polyester kumaşları, uçunmalı baskı filmi

Rulo boyutu

580 - 1625 mm (23 - 64 inç) rulolar

Rulo ağırlığı

55 kg (121 lb)

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

Rulo çapı

250 mm (9,8 inç)

1

Kalınlık

0,5 mm'ye kadar

Uygulamalar

İç dekorasyon; Moda; Spor kıyafetleri; Flama bayrak baskısı

Bağlantı
Arabirimler

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Boyutlar (g x d x y)
Yazıcı

2560 x 710 x 1420 mm (101 x 28 x 56 inç)

Gönderim

2750 x 1053 x 1696 mm (108 x 42 x 67 inç)

Ağırlık
Yazıcı

226 kg (498 lb)

Gönderim

355 kg (782 lb)

Kutunun içeriği

HP Stitch S500 64 inç Yazıcı; Yazıcı ayağı; Baskı kafaları; Bakım kartuşu; Mürekkep toplayıcı; Sarma makarası;
Yükleme aksesuarı; 2 inç adaptör seti; İşaret lambası; Kenar tutucular; Kullanıcı bakım takımı; Hızlı başvuru
kılavuzu; Kurulum posteri; Güç kabloları; Atık şişesi; Kilitleme çekmecesi

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.
2
ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti, ABD Çevre Koruma Dairesi'ne ait tescilli ticari
markalardır.
3
Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkeye göre
tescil durumu için http://www.epeat.net adresine bakın.
4
Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Ayrıntılar için http://www.hp.com/recycle
adresine bakın.
1

Basılan bir işteki renk değişkenliği, transfer kağıdında 6 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 0146/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.
2
Kağıtlar higroskopik özellikte malzemelerdir. Dış ortamdaki nem koşullarına bağlı olarak
nemi emebilir veya nem kaybedebilirler. Kağıt bazlı malzemeler üzerine baskı yaparken baskı
malzemesi neminin ve dış ortamdaki bağıl nemin düşük olması her zaman önerilmektedir.
Önerilen dış ortam bağıl nem oranı % 25 ila % 50 arasındadır.

Ortam koşulları
Çalışma sıcaklığı

15 - 30ºC (59 - 86ºF)

Çalışma nemi

%20 - %80 bağıl nem (yoğuşmasız)2

Akustik
Ses basıncı

55 dB(A) (operating); 38 dB(A) (idle); < 16 dB(A) (sleep);

Ses gücü

7,3 B(A) (operating); 5,6 B(A) (idle); < 3,5 B(A) (sleep);

Güç
Tüketim

1 kW (baskı); 80 W (hazır); < 2 W (uyku)

Gereksinimler

Giriş voltajı (otomatik derecelendirme) 200-240 V (±%10) iki kablo ve PE; 50/60 Hz (±3 Hz); Bir güç kablosu;
Maksimum 13 A

Sertifikalar
Emniyet

IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC);
Ukrayna (UA)

Elektromanyetik

Sınıf A gereksinimleri ile uyumludur, şunları içerir: AB (EMC Direktifi)

Çevresel

ENERGY STAR®; AEEE; EU RoHS; RoHS Ukrayna; RoHS Türkiye; REACH; EPEAT Bronz; OSHA; CE işareti uyumlu

Garanti

1 yıllık sınırlı donanım garantisi
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