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drukarka hp designjet 1050c/1055cm plus
Seria HP Designjet 1000 plus oferuje znakomite funkcje uytkowe, ł cz c fantastyczn jako!ć
obrazu z zawrotn szybko!ci druku, łatwym uytkowaniem i całkowicie bezobsługow prac
w zestawie z podajnikiem wielorolkowym, który jest zgodny take z wcze!niejszymi modelami.
Drukarki serii HP Designjet 1000 plus zapewniaj wysok jako!ć i produkcyjn szybko!ć
druku projektantom CAD i uytkownikom systemów GIS, którzy potrzebuj wydruków
o wysokiej jako!ci do sprawdzania, prezentowania i dokumentowania swoich prac.
Mog obsługiwać due grupy robocze licz ce 10 lub wi,cej osób.
• Drukarka HP Designjet 1055cm plus drukuje szybko zachwycaj ce, profesjonalne obrazy
o fotograficznej jako#ci, które mog zadecydować o tym, czy kontrakt zostanie zawarty.
• Drukarka HP Designjet 1050c plus z imponuj c szybko#ci drukuje wielkoformatowe,
kolorowe rysunki linearne o wysokiej jako#ci.
• Podajnik wielorolkowy do drukarek serii HP Designjet 1000 i HP Designjet 1000 plus
w poł czeniu z zaletami modularnego systemu atramentowego wyznaczaj nowy
standard druku bezobsługowego.
Bezkompromisowa precyzja linii i znakomita jako!ć obrazu.
drukarka hp designjet 1050c plus

• Wspaniałe obrazy o fotograficznej jako#ci, rzeczywista rozdzielczo#ć druku
barwnego 600 dpi.
• Precyzyjne nakładanie atramentu i rozdzielczo#ć adresowalna 1200 dpi w druku
monochromatycznym zapewniaj czyste, wyra+ne linie i tekst.
Szybki i niezawodny druk produkcyjny w wielkim formacie.

drukarka hp designjet 1055cm plus

• Szybkie przetwarzanie wydruków – standardowa pami.ć 64 MB, mo2liwo#ć
rozszerzenia do 256 MB do jeszcze szybszego przetwarzania zło2onych prac.
• Drukarka HP Designjet 1055cm jest wyposa2ona w twardy dysk 7,5 GB; w drukarce
HP Designjet 1050c plus mo2na zainstalować opcjonalny dysk twardy 2 GB.
• Wysoka szybko#ć druku bez uszczerbku na jako#ci – 25-milimetrowe głowice drukuj ce
z 512 dyszami atramentowymi, technologia HP Jetexpress.
• Szybki druk w trybie fast: rysunek linearny w 45 sekund (format A1),
obraz w 85 sekund (format A1).
• Szybszy transfer danych przez nowy serwer druku HP Jetdirect 610n.
Zwi,ksz wydajno!ć – niezrównana wygoda dzi,ki minimalnej potrzebie obsługi.
• Wielorolkowy podajnik umo2liwia wygodne korzystanie z ró2nych no#ników
o ró2nej szeroko#ci.
• Samoczyszcz ce głowice drukuj ce o długiej 2ywotno#ci minimalizuj potrzeb. interwencji
ze strony u2ytkownika.
• Łatwe do wymiany wkłady atramentowe o du2ej pojemno#ci (do 350 ml) zapewniaj
dłu2szy okres druku.
Podajnik wielorolowy HP Designjet.

podajnik wielorolowy hp designjet

• Bezobsługowe urz dzenie podawcze.
• Ci gły druk bez nadzoru – wi.ksza wydajno#ć w zastosowaniach wymagaj cych
intensywnego druku.
• Wygodny druk z automatycznym podawaniem ró2nych no#ników w ró2nych formatach.
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dane techniczne

numery katalogowe hp

technologia druku

Technologia termiczna HP Inkjet

dysze drukuj ce

512

c6074b

drukarka hp designjet 1050c
plus podstawa drukarki, 2 osie
podajnika papieru z roli, obcinarka,
przewód zasilaj cy, system atramentowy hp
nr 80, sterowniki do Microsoft® Windows dla
AutoCAD, próbka materiałów drukarskich
hp, ZEHRaster do systemu UNIX®, instalator
sieciowy hp, dokumentacja u2ytkownika
(kable interfejsu nale2y zamówić osobno)

rozdzielczo!ć druku

wydruk
w czerni
w kolorze

precyzja linii

±0,2%

minimalna grubo!ć linii

0,08 mm

szybko!ć druku

typ wydruku
tryb productivity
tryb best quality
kolorowe obrazy
13 m2/h
6,5 m2/h
*Przybli2one szybko#ci mechanizmu drukuj cego dla rysunków linearnych

c6075b

technologia koloru

Korektor koloru dla Windows NT 4.0, opcjonalnie emulacja koloru standardowego druku offsetowego CMYK
(profile barwne ICC oraz ICM)

c2394a
podajnik wielorolowy
hp designjet (do drukarek serii 1000 plus)

obsługiwane systemy operacyjne

Windows (95, 98, NT 4.0, 2000, Me), Linux, UNIX . Mac OS (8.1-9.1), Mac OS X (drukarka designjet 1055cm –
standardowo; drukarka HP Designjet 1050c plus – opcjonalnie)

c2394b

tryb best
1200 x 600 dpi
600 x 600 dpi

®

obsługiwane sieciowe systemy operacyjne TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk
opcjonalnie: drukarka HP Designjet 1050c plus: Mac OS (8.1-9.1), Mac OS X

drukarka hp designjet 1055cm
plus: to samo wyposa2enie
plus Adobe PostScript 3

podajnik wielorolowy hp
designjet (do modelu 1050c)

c2394c

podajnik wielorolowy hp
designjet (do modelu 1055cm
oraz 1050c z zestawem postscriptowym)

pami,ć

Standardowo: 64 MB.maksymalnie: 256 MB. Gniazda na moduły pami.ci: 2 x DIMM.

j,zyki drukowania

Standardowo: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4. Adobe® PostScript® 3™ standardowo dla drukarki
HP Designjet 1055cm plus, opcjonalnie dla modelu HP Designjet 1050c plus

formaty no!ników

Standardowe: A0, A1, A2, A3, A4; nietypowe: od 210 do 1189 mm

q1282a

moduł pami.ci 64 MB DIMM

maksymalna długo!ć no!nika

91,4 m (rola), 1,62 m (arkusz)

q1283a

moduł pami.ci 128 MB DIMM

rodzaje no!ników

Papiery HP Bright White Inkjet, HP Coated i HP Photo, HP Transluscent Bond (tylko do druku w czerni),
papier ci gły, płótno, winylowa folia samoprzylepna, folia poliestrowa, kalka techniczna, no#nik HP Vellum

c2985b

dysk twardy 2 GB

q1281a

zestaw hp PostScript®

maksymalna długo!ć wydruku

Drukarka HP Designjet 1050c plus: 91 m; drukarka HP Designjet 1055cm plus: 91 m i wi.cej, o ile pozwala
na to system operacyjny i stopieT zło2ono#ci pliku

c6079a

szpula odbiorcza hp
(format E/A0)

podawanie i odbiór no!ników

Podwójna #cie2ka do podawania no#ników w arkuszach i z roli, automatyczna obcinarka, opcjonalny
podajnik wielorolkowy, opcjonalna szpula odbiorcza

c2951a

zasilanie

Napi.cie wej#ciowe od 100 do 240 V (± 10%), 50-60 Hz

dwukierunkowy kabel
równoległy zgodny z norm
IEEE 1284 (3 m)

pobór mocy

Maksymalnie 200 W

c6078a

interfejsy sterowniki

Standardowo: port równoległy Centronics zgodny z norm IEEE 1284 (ECP), HP Jetdirect 610n
opcjonalnie: karta sieciowa HP Jetdirect 10Base-T EIO, karta sieciowa HP Jetdirect 10Base2/10-T/LocalTalk
EIO, karta sieciowa HP Jetdirect Token Ring EIO, karta sieciowa HP Jetdirect 10/100Base-TX EIO
drukarki w zestawie: Microsoft® Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, Me; AutoCAD 13 (Windows 95, NT 3.51,
4.0), 14 (Windows 95, 98, NT 4.0, Me), AutoCAD 2000 (Windows 98, Me); pliki TIFF i JPEG akceptowane
z systemów UNIX®, Linux i Microsoft Windows NT 4.0 przez oprogramowanie ZEHRaster Plus PostScript®
dla systemów Microsoft® Windows: 95, 98, NT 4.0 i 2000 oraz Mac OS od wersji 8.1 do 9.1
(tylko HP Designjet 1055cm plus)

o# na rol. papieru hp
(format E/A0)

j3110a

karta sieciowa hp jetdirect
10Base-T EIO

j3111a

karta sieciowa hp jetdirect
10Base 2/10-T/LocalTalk EIO

j4167a

karta sieciowa hp jetdirect
Token Ring EIO

obsługiwane oprogramowanie

Sterowniki do systemów Microsoft® Windows dla AutoCAD® 13 (Windows 95, NT 3.51, 4.0), 14 (Windows
95/98/NT3.51/NT4.0, 2000, Me) i AutoCAD 2000 (Windows 98, Me). Sterowniki dla Windows 95, 98,
NT 4.0, 2000, Me. Oprogramowanie dla systemu UNIX®: druk plików TIFF i JPEG przez ZEHRaster.
Sterowniki Adobe® PostScript® 3 (tylko HP Designjet 1055cm plus)

wymiary (szer. x gł,b. x wys.)

1566 x 675 x 1290 mm

masa produktu

Bez opakowania: 81 kg, w opakowaniu: 157 kg

!rodowisko

Wymagania #rodowiskowe – temperatura (eksploatacja): od 15°C do 35°C, wilgotno#ć (eksploatacja):
wilgotno#ć wzgl.dna od 20 do 80%, zalecana wilgotno#ć (eksploatacja): od 22°C do 26°C, temperatura
składowania: od -40°C do 70°C,
poziom hałasu wg ISO 9296 – moc d+wi.ku: drukarka HP Designjet 1050c plus: 68 dB(A), drukarka
HP Designjet 1055cm plus: 68 dB(A), ci#nienie akustyczne: 54 dB(A)

ENERGY STAR

Tak

certyfikaty

Spełniane normy: UE (EMC), USA (FCC), Australia (ACA), Nowa Zelandia (MOC), Kanada (DOC), Japonia
(rejestracja VCCI), Korea (RRL), Tajwan (certyfikat BCIQ) oraz chiTskie wymagania dla produktów klasy B
(klasa A po przył czeniu do sieci LAN).
spełniane normy: zgodne z IEC 950, na li#cie bezpieczeTstwa UL, zgodne z normami LVD i EN 60950 (UE),
aprobata NEMKO, certyfikat CSA (Kanada), NOM-1-NYCE (Meksyk), EZU (Czechy), PSB (Singapur), GOST
(Rosja), PCBC (Polska), CCIB (Chiny).

gwarancja

Roczna gwarancja obejmuje obsług. na miejscu w nast.pnym dniu roboczym.przez kwalifikowanego
technika firmi HP. Dost.pne jest tak2e wsparcie telefoniczne i poprzez internet. Pakiety serwisowe HP Supportpack
pozwalaj rozszerzyć gwarancj., a nawet dostosować poziom obsługi do indywidualnych wymagaT.
opcjonalnie: Instalacja i konfiguracja sieciowa – H4518A/E, trzyletni serwis, reakcja nast.pnego dnia w miejscu
instalacji (Pn-Pt, 8-17)– H5655A/E, trzyletni serwis, reakcja w ci gu 4 godzin w miejscu instalacji (Pn-Pt, 8-17)–
H2816A/E, roczny serwis pogwarancyjny, reakcja nast.pnego dnia w miejscu instalacji (Pn-Pt, 8-17) – H4608PA,
dwuletni serwis pogwarancyjny, reakcja nast.pnego dnia w miejscu instalacji (Pn-Pt, 8-17) – H3627PA

Pełn list. materiałów drukarskich z numerami katalogowymi znajdziesz w sieci web pod adresem www.hp.com/go/designjet (wybierz „Printing Materials”).
Microsoft, Windows i MS Windows s zastrze2onymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. Wszystkie inne znaki firmowe i nazwy produktów s
znakami handlowymi lub zastrze2onymi znakami handlowymi odpowiednich firm.
Specyfikacje przedstawione w tym dokumencie mog bez uprzedzenia ulec zmianie.
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akcesoria

materiały eksploatacyjne
c4871
c4846a
c484a

czarny wkład atramentowy hp
nr 80 (350 ml)
bł.kitny wkład atramentowy
hp nr 80 (350 ml)
purpurowy wkład atramentowy
hp nr 80 (350 ml)

c4848a

2ółty wkład atramentowy
hp nr 80 (350 ml)

c4872a

bł.kitny wkład atramentowy
hp nr 80 (175 ml)

c4874a

purpurowy wkład atramentowy
hp nr 80 (175 ml)

c4873a

2ółty wkład atramentowy
hp nr 80 (175 ml)

c4820a

czarna głowica drukuj ca
hp nr 80

c4821a

bł.kitna głowica drukuj ca
hp nr 80

c4822a

purpurowa głowica drukuj ca
hp nr 80

c4823a

2ółta głowica drukuj ca
hp nr 80

c4890a

czarny komplet eksploatacyjny
hp nr 80 (głowica + wkład)

c4891a

bł.kitny komplet eksploatacyjny
hp nr 80 (głowica + wkład)

c4892a

purpurowy komplet eksploatacyjny
hp nr 80 (głowica + wkład)

c4893a

2ółty komplet eksploatacyjny
hp nr 80 (głowica + wkład)

