
Imprimantă foto HP Designjet seria Z3200

Imprimate alb-negru şi color la calitate de galerie, simplu,
consistent şi la preţuri economice.

1 În această imprimantă foto HP Designjet i1 este încorporat un spectrofotometru de la X-Rite. Colaborarea strânsă dintre HP şi X-Rite asigură o soluţie fiabilă care a fost testată temeinic
pentru a corespunde cerinţelor clientului în privinţa simplităţii, calităţii şi fiabilităţii.
2 Stabilitatea imaginii a fost estimată HP Image Permanence Lab, pe baza testării pe o gamă de hârtii HP pentru fotografii, pentru arte vizuale şi speciale: testele de confirmare sunt în
curs de realizare la Wilhelm Imaging Research, Inc. Pentru detalii, vizitaţi http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
3 Atunci când se utilizează intensificator de luciu HP, efectul de bronzare este minimizat ca şi problemă de calitate a imaginii. Intensificatorul de luciu HP poate fi utilizat pe hârtie foto,
cu excepţia hârtiei cu finisaj mat.
4 Acoperire de 95% pentru sistemele PANTONE* MATCHING SYSTEM şi PANTONE* Goe, pe baza testelor interne ale HP (aprobarea PANTONE* este în aşteptare). Pentru rezultate
finale, vizitaţi http://www.hp.com/go/Z3200/PANTONE.
5 Vizitaţi http://www.hp.com/go/Z3200/paperpresets pentru a găsi presetări pentru hârtie pentru HP şi pentru alte suporturi disponibile în comerţ.
6 Emularea HP Professional PANTONE*, soluţia HP Advanced Profiling, gestionara de la distanţă, gestionarea cozii, imbricarea, capabilităţile de remitere a lucrărilor şi de stocare şi
suportul pentru fişiere TIFF şi JPEG pe 16 biţi sunt standard numai la imprimantele HP Designjet Z3200ps Photo.
7 Emularea HP Professional PANTONE* este aprobată de PANTONE*. Licenţele PANTONE* MATCHING SYSTEM şi PANTONE* Goe pentru imprimanta foto HP Designjet Z3200 sunt
în aşteptare. Aflaţi mai multe la http://www.hp.com/go/Z3200/PANTONE.
8 Evitaţi gestionarea dublă a culorilor când utilizaţi Adobe Photoshop CS Improved Printing Experience – codezvoltat de HP – atât pentru Mac cât şi pentru Windows Vista. Vizitaţi
http://www.hp.com/go/Z3200/solutions pentru mai multe detalii despre configuraţiile exacte acceptate.
9 Bazată pe testarea internă HP, seria de imprimante foto HP Designjet Z3200 utilizează cu cel puţin 30% mai puţină cerneală în timpul operaţiilor de întreţinere de rutină în
comparaţie cu anumite imprimante de la alţi furnizori.

Realizaţi imprimate alb-negru şi color la calitate de
galerie.
● Obţineţi o persistenţă a imprimării color şi alb-negru de

200 de ani2. Imprimă pe o gamă de tipuri de hârtie HP,
de la fotografii, pentru arte vizuale şi tratate până la
materiale de imprimare grafice de afişat.

● Cu setul de cerneală HP Quad-Black creaţi imprimate
alb-negru superbe cu tranziţii fine, tonuri intense de
negru şi tonuri de gri neutru.

● Cu intensificatorul de luciu HP obţineţi o uniformitate
superioară a luciului şi minimizaţi efectul de bronzare pe
majoritatea hârtiilor foto lucioase3.

● Vă bucuraţi de o gamă extinsă de culori, cu care obţineţi
o acoperire PANTONE® de 95%4, lucru permis de noul
roşu cromatic.

Calibraţi, realizaţi profiluri şi obţineţi cu uşurinţă
culori consistente, precise, cu tehnologiile HP
DreamColor.
● Calibrarea şi profilarea sunt făcute simple cu tehnologiile

HP DreamColor şi cu spectrofotometrul încorporat1, care
vă ajută să generaţi la sediu profiluri ICC
particularizate.

● Simplificaţi fluxurile de lucru: accesaţi, creaţi şi partajaţi
simplu presetările pentru hârtie5 utilizând aplicaţia
îmbunătăţită HP Color Centre.

● Creaţi o broşură6 de simulări personalizate PANTONE®
cu emularea HP Professional PANTONE7.

● Obţineţi răspunsuri la întrebări cu HP Knowledge Center
şi controlaţi setările culorilor cu Adobe Photoshop CS8.

Permite funcţionare productivă şi o eficienţă
excelentă a cernelii9.
● Imprimaţi nuanţe intense de negru pe hârtii mate şi

lucioase fără să schimbaţi cartuşele de cerneală.

● Economisiţi timp şi bani: formatele TIFF, JPEG şi Adobe
PS3/PDF RIP încorporate permit direct remiterea,
trecerea în coadă şi imbribarea a lucrărilor6.

● Optimizaţi performanţe şi obţineţi o eficienţă excelentă
a cernelii9 prin rutine de întreţinere automatizate. Un
detector optic de picături (ODD) previne înfundarea
duzelor, erorile de imprimare şi risipa de suporturi.

● Caracteristicile de creştere a eficienţei includ un server
Web încorporat HP şi previzualizarea imprimărilor,
ceea ce înseamnă că nu există probe şi erori.



Imprimantă foto HP Designjet seria Z3200

INFORMAŢII PENTRU COMANDĂ

SPECIFICAŢII TEHNICE
Imprimare
Imagini color Rapid: 2 min/pagină A1/D pe suporturi tratate

Cel mai bun: 12,4 min/pagină A1/D pe suporturi lucioase
Rezoluţie de imprimare Până la 2400 x 1200 dpi optimizat din 1200 x 1200 dpi la intrare cu selecţia

nivelului de detaliu maxim
Margini (sus x jos x stânga x dreapta) Rolă: 5 x 5 x 5 x 5 mm (imprimare completă pe suporturi tip rolă

lucioase/satinate)
Coală: 5 x 17 x 5 x 5 mm

Tehnologie HP Thermal Inkjet
Tipuri de cerneală Cerneluri foto HP originale
Culori cerneală 12 (albastru, verde, magenta, roşu, galben, gri, negru foto, negru mat, cyan

deschis, gri deschis, magenta deschis, intensificator de luciu)
Picătură de cerneală 4 pl (lc, lm, lg, pK, E, G), 6 pl (M, Y, mK, R, GN, B)
Precizie linie +/- 0,2% din lungimea vectorului specificat sau ± 0.3 mm (care dintre ele este

mai mare) la 23° C, umiditate relativă 50-60%, pe material de imprimare E/A0
în mod Optim sau Normal cu alimentare cu rolă de film mat HP

Lăţime minimă linie garantată 0,0558 mm
Lungime maximă de imprimare 91,4 m
Acurateţea culorilor Medie sub 1,6 dE2000, 95% din culori sub 2,8 dE2000 (Acurateţe colorimetrică

absolută ICC pe hârtie mată pentru mostre HP)
Stabilitate culoare pe termen scurt < 1 dE2000 în mai puţin de 5 minute cu suport foto satinat cu uscare

instantanee HP Premium
Repetabilitate ciclu imprimare Medie sub 0,5 dE2000, 95% din culori sub 1,4 dE2000 cu suport foto satinat

cu uscare instantanee HP Premium
Densitate optică maximă Densitate optică maximă negru 2,5 (4 L* min) cu suporturi foto lucioase cu

uscare instantanee HP Premium
Suport
Manevrare Alimentare cu coli, alimentare pe rolă, tăietor automat (taie orice media

exceptând canavas-ul)
Tipuri Materiale pentru imprimări foto, mostre, arte vizuale, auto-adezive, bannere şi

reclame, hârtie bond şi tratată, tehnic, film, suport translucid, pânze/textile
Greutate 500 g/m²
Dimensiune Z3200 610 mm: 216 x 279 la 610 x 1676 mm; Z3200 1118 mm: 216 x 279 la

1118 x 1676 mm; Z3200ps 610 mm: 216 x 279 la 610 x 1676 mm; Z3200ps
1118 mm: 216 x 279 la 1118 x 1676 mm;

Grosime Până la 0,8 mm
Memorie
Standard 256 MB
Unitate de disc fix Standard, 80 GB
Conectivitate
Interfeţe (opţionale) Print servere EIO HP Jetdirect
Limbaje de imprimare (standard) Z3200 610 mm: HP PCL 3 GUI; Z3200 1118 mm: HP PCL 3 GUI; Z3200ps 610

mm: Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP PCL 3 GUI;
Z3200ps 1118 mm: Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP
PCL 3 GUI;

Drivere incluse Z3200 610 mm: HP PCL 3 GUI; Z3200 1118 mm: HP PCL 3 GUI; Z3200ps 610
mm: Adobe® PostScript® 3™, HP PCL 3 GUI; Z3200ps 1118 mm: Adobe®
PostScript® 3™, HP PCL 3 GUI;

Cerinţe de sistem recomandate
Mac Mac OS X v10.4, v10.5: Procesor PowerPC G4, G5 sau Intel® Core™, 1 GB de

RAM, 2 GB spaţiu disponibil pe hard disc
Windows Microsoft® Windows® XP Home, Windows XP Professional: Intel® Pentium® 4,

1 GHz, 1 GB RAM, 2 GB spaţiu disponibil pe hard disc
Dimensiuni (L x A x î)
Imprimantă Z3200 610 mm: 1262 x 690 x 1047 mm; Z3200 1118 mm: 1770 x 690 x

1047 mm; Z3200ps 610 mm: 1262 x 690 x 1047 mm; Z3200ps 1118 mm:
1770 x 690 x 1047 mm;

Expediere Z3200 610 mm: 1470 x 780 x 740 mm; Z3200 1118 mm: 1965 x 780 x 780
mm; Z3200ps 610 mm: 1470 x 780 x 740 mm; Z3200ps 1118 mm: 1965 x
780 x 780 mm;

Greutate
Imprimantă Z3200 610 mm: 65 kg; Z3200 1118 mm: 86 kg; Z3200ps 610 mm: 65 kg;

Z3200ps 1118 mm: 86 kg;
Expediere Z3200 610 mm: 102 kg; Z3200 1118 mm: 123 kg; Z3200ps 610 mm: 102 kg;

Z3200ps 1118 mm: 123 kg;
Ce se găseşte în cutie
Q6718B Imprimantă foto HP Designjet Z3200 de 610 mm, ax, capete de imprimare (6 x

2 culori fiecare), cartuşe de cerneală de început (x12), rolă de suport HP
originală, suport (610 mm), tavă posterioară (610 mm), kit adaptor (76 mm)
pentru ax (x2), ghid de referinţe rapide, poster de instalare, cablu USB, cablu de
alimentare, kit de pornire HP, inclusiv software pentru imprimantă

Q6719B Imprimantă foto HP Designjet Z3200 de 1118 mm, ax, capete de imprimare (6
x 2 culori fiecare), cartuşe de cerneală de început (x12), rolă de suport HP
originală, suport (1118 mm), tavă posterioară (1118 mm), kit adaptor (76 mm)
pentru ax (x2), ghid de referinţe rapide, poster de instalare, cablu USB, cablu de
alimentare, kit de pornire HP, inclusiv software pentru imprimantă

Q6720B Imprimantă foto HP Designjet Z3200ps de 610 mm, ax, capete de imprimare (6
x 2 culori fiecare), cartuşe de cerneală de început (x12), rolă de suport HP
originală, suport (610 mm), tavă posterioară (610 mm), kit adaptor (76 mm)
pentru ax (x2), ghid de referinţe rapide, poster de instalare, cablu USB, cablu de
alimentare, kit de pornire HP, inclusiv software pentru imprimantă, soluţia HP
Advanced Profiling

Q6721B Imprimantă foto HP Designjet Z3200ps de 1118 mm, ax, capete de imprimare
(6 x 2 culori fiecare), cartuşe de cerneală de început (x12), rolă de suport HP
originală, suport (1118 mm), tavă posterioară (1118 mm), kit adaptor (76 mm)
pentru ax (x2), ghid de referinţe rapide, poster de instalare, cablu USB, cablu de
alimentare, kit de pornire HP, inclusiv software pentru imprimantă, soluţia HP
Advanced Profiling

Condiţii de mediu
Temperatură de
funcţionare

5 la 40° C

Temperatură de
funcţionare
recomandată

15 la 35° C

Temperatură de
stocare

-25 la 55° C

Umiditate de
funcţionare
recomandată

20 - 80% RH

Umiditate stocare 0 - 95% RH
Acustic
Presiune sunet 49 dB(A) (activă), 29 dB(A) (pregătită)
Putere sunet 6,5 dB(A) (activă/imprimare), 4,4 dB(A) (pregătită)
Consum de energie
Maxim maximum 200 W (activă/în imprimare); 0 W (oprită)
Cerinţe de alimentare Tensiune de intrare (autoreglabilă): 100 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A

maxim
Certificare
Siguranţă Conform IEC 60950-1, conform EU LVD şi EN 60950-1, GOST Rusia
Electromagnetic Conformitate pentru produsele din clasa B: UE (Directiva EMC)
ENERGY STAR Da
Garanţie

Un an garanţie cu serviciu la sediu în a doua zi lucrătoare. Opţiunile de garanţie şi de
asistenţă variază în funcţie de produs, de ţară/regiune şi de cerinţele legislaţiei locale.

Produs
Q6718B Imprimantă foto HP Designjet Z3200 de 610 mm
Q6719B Imprimantă foto HP Designjet Z3200 de 1118 mm
Q6720B Imprimantă foto HP Designjet Z3200ps de 610 mm
Q6721B Imprimantă foto HP Designjet Z3200ps de 1118 mm
Accesorii
Q6699A Suport de role de 44 inchi HP Designjet Z
Q6700A Suport de role de 24 inchi HP Designjet Z/T1xxx/T6xx
Rezerve de cerneală
C9405A Cap de imprimare HP 70 magenta deschis şi cyan deschis
C9406A Cap de imprimare HP 70 magenta şi galben
C9407A Cap de imprimare HP 70 foto negru şi gri deschis
C9408A Cap de imprimare HP 70 albastru şi verde
CD949A Cap de imprimare HP 73 negru mat şi roşu cromat
C9410A Cap de imprimare HP 70 Gloss Enhancer şi gri
C9448A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 70 negru mat
C9449A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 70 foto negru
C9450A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 70 gri
C9451A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 70 gri deschis
C9453A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 70 magenta
C9454A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 70 galben
C9455A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 70 magenta deschis
CD951A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 73 roşu cromat
C9457A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 70 verde
C9458A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 70 albastru
C9459A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 70 Gloss Enhancer
C9390A Cartuş de cerneală de 130 ml HP 70 cyan deschis
Suporturi consumabile
Q8840A Hârtie foto HP Professional satinată - 1118 mm x 15,2 m (44 in x 50 ft)
Q7991A Hârtie foto cu uscare instantanee HP Premium lucioasă - 610 mm x 22,9 m (24 in x 75 ft)
Q7972A Hârtie HP Litho-realistică mată - 610 mm x 30,5 m (24 in x 100 ft)
Q8673A Canvas HP Professional mat - 610 mm x 6,1 m (24 in x 20 ft)
Q8710A Canvas HP Collector Satin - 1067 mm x 15,2 m (42 in x 50 ft)
Service & asistenţă
UF035E - Asistenţă hardware HP de a doua zi lucrătoare la sediu pentru Designjet Z3x00, 3 ani
UF036E - Asistenţă hardware HP de a doua zi lucrătoare la sediu pentru Designjet Z3x00, 4 ani
UF037E - Asistenţă hardware HP de a doua zi lucrătoare la sediu pentru Designjet Z3x00, 5 ani
UF041E - Asistenţă hardware HP la sediu cu timp răspuns în 4 ore, 13x5 pentru Designjet Z3x00, 3 ani
UF045PE - Asistenţă hardware HP post-garanţie cu timp de răspuns în 4 ore 13x5 pentru Designjet Z3x00, 1 an
UF046PE - Asistenţă hardware HP post-garanţie de a doua zi lucrătoare la sediu pentru Designjet Z3x00, 1 an
H4518E - Serviciu HP de instalare în reţea pentru Designjet T23-71XX/400-6200
H7604E - Serviciu HP de instalare fizică pentru Designjet T23-71XX/400-6200

Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă
îmbunătăţiţi mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente
IT şi să vă dezvoltaţi afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este accesibilă, personală şi
adaptată la cerinţele dvs. prin serviciile HP Care Pack.

Pentru mai multe substraturi şi dimensiuni de suporturi de format mare de la HP, vizitaţi-ne
online la: http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com
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garanţie suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială
existentă pe acest site.
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