
Impressora fotográfica HP Designjet Z6200
1067mm
A impressora fotográfica mais rápida1.

1 Comparado com impressoras de jacto de tinta de grandes formatos abaixo de €20 000 para aplicações gráficas. Com base nas
velocidades de cor mais rápidas, conforme publicado pelos fabricantes a partir de Janeiro de 2010. Os métodos de teste variam.
2 Apenas com o modelo de 1524 mm (60 pol.). O acessório do enrolador de papel Z6200 necessário para o modelo de 1067
mm (42 pol.) deve ser adquirido separadamente.
3 As impressões produzidas com tintas para fotografias vívidas HP, numa gama de suportes HP, oferecem uma estabilidade de
permanência no interior, em montra, não laminada, durante um ano; mais de 200 anos fora do alcance da luz direta do sol.
Classificação de permanência de apresentação em interiores/fora do alcance da luz direta do sol do HP Image Permanence Lab
e da Wilhelm Imaging Research, Inc., em vários suportes HP. Classificações de resistência à água e de apresentação interior em
montra do HP Image Permanence Lab, em vários suportes HP. Para obter mais informações: www.HPLFMedia.com

Oferece o tempo de execução1 mais curto e reforça
significativamente a produtividade.
● Execute ordens em tempo recorde com esta impressora — a mais rápida da

sua classe1 e responda facilmente às exigências dos seus clientes com
velocidades de impressão até 140 m²/hr (1500 pés²/hr).

● Imprime imagens fotográficas de alta qualidade sem perdas de tempo.

● Seja mais produtivo e trabalhe mais confortavelmente com um
carregamento automatizado de suportes e com uma mesa de carregamento
ergonómica2.

Ofereça uma qualidade fotográfica de topo e
maximize a sua oferta.
● Diferenciar, expandir: com as novas tintas para fotografias vívidas HP, a sua

oferta versátil inclui uma qualidade fotográfica de topo e impressões
excecionalmente resistentes ao desbotamento3.

● Leve a cabo desafios de impressão de fotografias difíceis com uma maior
gama de cores, com o apoio de tinta vermelha cromática e de brilho
uniforme.

● Lançar novas tarefas de impressão, oferecendo uma qualidade de imagem a
preto preto e branco notável; cria apresentações POP e sinais com
retroiluminação impressionantes.

Confie na tecnologia HP, tenha uma precisão de cor
exacta.
● Escolha as cores certas e comece a imprimir sempre com precisão em

diferente substratos, graças ao espectrofotómetro incorporado e às funções
de tecnologia de cor HP, que o ajudam a trabalhar facilmente.

● Funcionamento fiável: o kit de actualização opcional PostScript®/PDF
garante compatibilidade e maior controlo sobre a impressão final com
emulação HP Professional PANTONE.

● Substitua com segurança o velho equipamento sem compromissos,
utilizando a funcionalidade de emulação da impressora.



Impressora fotográfica HP Designjet Z6200 1067mm
Especificações técnicas
Imprimir
Desenhos de linha 17 seg./página em A1/D

Velocidade máxima de impressão 113,6 m²/h; Taxa máxima de saída de imagem em cores com 100% de cobertura em cores
(arquivo Bandes) em papel comum, tamanho de rolo máximo, modo de qualidade Rascunho
(rápido)

Imagens a cores 108 m²/h em suporte de impressão com revestimento; 16,4 m²/h em suporte de impressão
brilhante

Resolução de impressão Até 2400 x 1200 ppp optimizados

Margens (superior x inferior x esquerda x
direita)

Rollo: 5 mm (superior), 5 mm (direita), 5 mm (esquerda), 5 mm (inferior)

Tecnologia Jacto de Tinta Térmico HP

Tipos de Tinta Com pigmentos

Cores da tinta 8 (vermelho cromático, magenta, preto fosco, preto fotográfico, amarelo, turquesa claro,
cinzento claro, magenta claro)

Gota de Tinta 4 pl (lc, lm, lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)

Bocais da Cabeça de Impressão 2112

Cabeças de Impressão 8 (vermelho cromático, magenta, preto fosco, preto fotográfico, amarelo, turquesa claro,
cinzento claro, magenta claro)

Precisão de Linha +/- 0.1% (+/- 0,1% do comprimento do vector especificado ou +/- 0,2 mm (o que for maior) a
23° C, 50-60% humidade relativa, em material E/A0 de impressão, em modo Melhor ou Normal
com HP Matte Film.)

Largura Mínima de Linha 0,02 mm (HP-GL/2 endereçável); medido em película mate HP.

Largura de linha mínima garantida 0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)); medido em película mate HP.

Comprimento Máximo de Impressão 175 m

Densidade óptica máxima Densidade ótica preta máxima de 2,31 (4,5 I* min) (com suporte HP Premium Instant Dry Photo
Gloss com tintas HP originais)

Suportes de impressão
Processamento Alimentação de rolo, cortador automático, cesto de suportes

Tipos Papel vegetal e revestido, papel técnico, filme, papel fotográfico, papel de prova,
retroiluminação, autoadesivo, faixa e sinal, tecido, material de impressão de belas artes

Peso Até 460 g/m² dependendo do tipo de suporte

Espessura Até 0,56 mm

Memória
RAM 32 GB

Disco Rígido De série, 160 GB

Conectividade
Interfaces (padrão) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Slot para acessório EIO Jetdirect; Hi-Speed USB 2.0

Interfaces (opcional) Placas LAN compatíveis HP Jetdirect

Idiomas de impressão (padrão) HP-GL/2, HP-RTL CALSG4

Idiomas de impressão (opcional) Adobe® PostScript® 3; Adobe PDF 1,7; TIFF; JPEG

Controladores incluídos HP-GL/2; controladores HP-RTL para Windows (optimizados para AutoCAD 2000 e superior);
Controladores PostScript® Windows®, Linux, e Mac com kit de actualização opcional
PostScript®/PDF

Variações ambientais
Temperatura de funcionamento 5 até 40 ºC

Temperatura de armazenamento -20 a 55ºC

Humidade de funcionamento 20 a 80% HR

Humidade de armazenamento 20 a 80% HR

Acústica
Pressão sonora 53 dB(A), 38 dB(A) (em espera)

Potência sonora 7,0 B(A), 5,8 B(A) (em espera)

Dimensões (l x p x a)
Impressora 1970 x 690 x 1370 mm

Na caixa 2230 x 750 x 1200 mm

Peso
Impressora 123 kg

Na caixa 210 kg

Consumo de energia
Máximo 270 watts (impressão); <100 watts (pronta); <9 watts (<46 watts com Digital Front End

incorporado) (modo de suspensão); <0,5 watts (desligada)

Requisitos de Energia Voltagem de entrada (selecção automática de escala): 100 a 127 V CA (+/- 10%), 5 A; 220 a 240
V CA (+/- 10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Conteúdo da embalagem
CQ109A Impressora HP Designjet Z6200 1067 mm (42 pol.); eixo; cabeças de impressão; tinteiros de

iniciação; cartucho de manutenção; Rolo de suporte para amostras HP genuíno; base da
impressora; cesto de suportes; kit do adaptador do eixo de 7,62 cm (3 pol.); guia de referência
rápida; póster de instalação; software de inicialização; cabo de alimentação

Certificação
Segurança UE (em conformidade com LVD e EN60950-1); Rússia (GOST)

Electromagnético Em conformidade com os requisitos da Classe A, incluindo UE (Directiva EMC)

Ambientais ENERGY STAR®; WEEE; UE RoHS; REACH; FEMP

ENERGY STAR Sim

Garantia
Garantia padrão: um ano, apoio no próximo dia útil, no local. A garantia e as opções de
assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local.

Informação para
encomenda
Produto
CQ109A Impressora fotográfica HP Designjet Z6200 1067 mm

Acessórios
CQ745A Kit de Actualização PostScript/PDF Designjet HP

CQ752A Enrolador de papel HP Designjet Z6200 1067mm

CQ753A Eixo HP Designjet Z6200 1067mm

CQ754A Eixo HP Designjet Z6200 1524 mm

E2P02A HP SmartStream Preflight Manager para HP Designjet

J8025A Servidor de Impressão HP Jetdirect 640n

K3L60A HP SmartStream Print Controller for HP Designjet Z6200/Z6600/Z6800 Production Printers

Q6714A HP Designjet 1524 mm Media Bin

Cabeças de impressão
CE017A Cabeça de impressão HP Designjet 771 Preto Mate/Vermelho Cromático

CE018A Cabeça de impressão HP Designjet 771 Magenta/Amarelo

CE019A Cabeça de impressão HP Designjet 771 Magenta Claro/Ciano Claro

CE020A Cabeça de impressão de fotografia HP Designjet 771 Preto/Cinzento Claro

Tintas para impressoras
B6Y07A Tinteiro HP Designjet 771C Preto Mate de 775 ml

B6Y08A Tinteiro HP Designjet 771C Vermelho Cromático de 775 ml

B6Y09A Tinteiro HP Designjet 771C Magenta de 775 ml

B6Y10A Tinteiro HP Designjet 771C Amarelo de 775 ml

B6Y11A Tinteiro HP Designjet 771C Magenta Claro de 775 ml

B6Y12A Tinteiro HP Designjet 771C Ciano Claro de 775 ml

B6Y13A Tinteiro fotográfico HP Designjet 771C Preto de 775 ml

B6Y14A Tinteiro HP Designjet 771C Cinzento Claro de 775 ml

B6Y31A Conjunto Triplo de Tinteiros HP Designjet 771C Preto Mate de 775 ml

B6Y32A Conjunto Triplo de Tinteiros HP Designjet 771C Vermelho de 775 ml

B6Y33A Conjunto Triplo de Tinteiros HP Designjet 771C Magenta de 775 ml

B6Y34A Conjunto Triplo de Tinteiros HP Designjet 771C Amarelo de 775 ml

B6Y35A Conjunto Triplo de Tinteiros HP Designjet 771C Magenta Claro de 775 ml

B6Y36A Conjunto Triplo de Tinteiros HP Designjet 771C Ciano Claro de 775 ml

B6Y37A Conjunto Triplo de Tinteiros fotográficos HP Designjet 771C Preto de 775 ml

B6Y38A Conjunto Triplo de Tinteiros HP Designjet 771C Cinzento Claro de 775 ml

CH644A Tinteiro de manutenção HP Designjet 771

Suportes de impressão
C6036A Papel HP Inkjet branco brilhante - 914 mm x 45,7 m

CG460A Papel fotográfico HP Premium mate - 914 mm x 30,5 m

Q1398A Papel de impressão HP Universal - 1.067 mm x 45,7 m

Q1899B Tecido de reforço HP opaco - 1.067 mm x 15,2 m

Q1907A Polipropileno HP, mate-1.524 mm x 22,9 m

Q8674A Tela HP profissional mate - 1.067 mm x 15,2 m

Serviço e Suporte
H4518E - Serviço de instalação HP de rede para DesignJet série de gama alta
UX877PE - 1 ano, pós-garantia, no dia útil seguinte, com retenção de suportes defeituosos para HP Z6200 1067 mm (42 pol.)
U7SZ4PE - 2 anos, pós-garantia, no dia útil seguinte, com retenção de suportes defeituosos para HP Z6200 1067 mm (42 pol.)
U7SZ3E - 2 anos, no dia útil seguinte, com retenção de suportes defeituosos para HP Z6200 1067 mm (42 pol.)
UX872E - 3 anos, no dia útil seguinte, com retenção de suportes defeituosos para HP Z6200 1067 mm (42 pol.)
UX873E - 4 anos, no dia útil seguinte, com retenção de suportes defeituosos para HP Z6200 1067 mm (42 pol.)
UX874E - 5 anos, no dia útil seguinte, com retenção de suportes defeituosos para HP Z6200 1067 mm (42 pol.)
U1XV4E - Suporte de hardware de manutenção preventiva HP

Os serviços de suporte HP Designjet oferecem soluções para ambientes empresariais críticos - instalação,
expansão de suporte e manutenção, assim como uma variedade de serviços de valor acrescido. Para mais
informações, visite hp.com/go/designjet/support.

Utilize tintas e cabeças de impressão HP originais para obter uma qualidade superior e consistente e um
desempenho confiável que reduz os períodos de inatividade. Para mais informações, visite
hp.com/go/OriginalHPinks.

Para conhecer todo o portfólio HP Large Format Printing Materials (materiais de impressão de grande formato), consulte globalBMG.com/hp.

Para mais suportes e tamanhos para grandes formatos HP, visite http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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editoriais ou omissões contidos neste documento.

4AA2-4324PTE Publicado na Europa, Médio Oriente e África Setembro 2015

Contacte-nos

Reino Unido 0800.408.0784
Irlanda 1.800.94.4757
Médio Oriente 800.035703174
África do Sul 0800.999.693

http://hp.com/go/designjet/support
http://hp.com/go/OriginalHPinks
http://globalBMG.com/hp

