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Vi ved, at du helst vil holde dine kunder tilfredse – særligt når 
tilbagevendende kunder kan være med til at sætte endnu mere gang  
i din forretning – men det betyder ofte at påtage sig korte opgaver  
med tab. Selv om nogen har accepteret dette som en del af prisen  
for at øge forretningen, så har vi så sandelig ikke. Bliv ved med at sige 
"ja" til kunder, og vær med til at gøre hvert eneste job rentabelt med 
HP's PageWide XL Pro-teknologi. Nu giver vi dig mulighed for at gøre 
endnu mere.  



Vær med til at gøre alle job rentable, selv ved korte 
gennemløb, med hurtige HP PageWide XL Pro-printere.

Reager omgående på dine kunders efterspørgsler. Afslut eller lever 
med det samme med hurtigttørrende print på kompatible substrater 
med banebrydende hastigheder på op til 700 m2 eller 1.000 B1-
plakater pr. time2, og saml hele din flådes kapacitet på én enhed,  
som printer i forskellige størrelser. 

Dette er en overkommelig investering til produktion af plakater til 
detailhandlen.1 Spar operatørtid med et system, som er nemt at 
vedligeholde med printhoveder, som brugeren kan udskifte. Kom i gang 
på mindre end 5 timer.3 Bevar kontrollen over din flåde via fjernadgang 
med HP PrintOs.4

EFFEKTIV BEHANDLINGSTID

VÆR MED TIL AT GØRE HVERT ENESTE JOB RENTABELT

Få glæde af arbejdsprocesser med arkskæring fra start til slut – og 
hurtig tosidet arkskæring med den første automatiske dokumentføder 
fra HP til storformat med alsidig stabler med enkle instruktioner1. 
Brug forskellige størrelser papir, karton og pap – fra A2 og til B1 og en 
tykkelse på op til 10 mm (3/8").1

LAV FORSKELIGE PLAKATER TIL BRUG I EN KORTERE PERIODE VED 
AT PRINTE APPLIKATIONER DIKRETE PÅ RULLER, ARK OG PAP
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Producer hurtigt plakater 
med imponerende tosidet 
registrering

Oplev de nye kreative 
anvendelser med pap 
eller karton

Tosidede plakater 
til ophængning 

Kommunikationstavler

SE MULIGHEDERNE

Levér hurtige 
resultater med 
levende farver

Midlertidige 
plakater



HELT ÅBEN
Avanceret teknologi med HP PageWide XL Pro

Papirbakke, som gør nyt udstyr muligt 
Print på pap, karton eller ark.

Frontpanel på 15" 
gør betjeningen nem

Print en hel side i ét gennemløb
 Den stationære printbar på 40"  

(101,6 cm) strækker sig over hele  
printets bredde takket være  

8 identiske printhoveder.

Blækpatroner på  
op til 5 l

Få omkostningseffektiv, 
automatisk 

produktionskapacitet.

Tilbehør til arkføder
Arkbeskæringsproces fra start til slut,  

som understøtter B1-ark på op til  
en tykkelse på 2 mm (0,07")

 Pro Stacker-tilbehør
Samler flot dine opgaver  

Automatiseret produktion
Fuldt integreret dokumentføder til storformat 

og Pro Stacker er med til at sætte fart  
i din arbejdsproces. 

Overvågning via  
fjernadgang med  
HP PrintOS4



SMART PRINT

Vi vil levere mere end hurtige kvalitetsprint, vi vil gerne levere løsninger til 
dig. Derfor har vi udviklet et avanceret softwareprogram til HP PageWide XL 
Pro-printere, som kan medvirke til at booste produktiviteten og optimere dine 
arbejdsprocesser på enkle og intuitive måder.

Gør indlejring automatisk i tosidede job på ark og pap
Print tosidet ark og pap i en optimeret arbejdsproces med 
automatisk vending
Anvend horisontal og vertikal spejling af billeder
Generer automatisk QR-koder som et stempel og anvend dem  
i dine job

Få omgående notifikationer om problemer, som forhindrer print
Tilgå og download joboplysninger
Overvåg printerstatus og blækniveauer

Kompatibel med Onyx og Caldera RIP'er
Du kan importere ICC-profiler eksternt fra RIP'er for at tilpasse til dine 
foretrukne ICC-farver

HP SmartStream
Jobleveringsværktøj – dobbelt så effektivt5 

HP PrintOS4
Kontrollér din flådeproduktion – selv når du ikke er til stede 

RIP'er
Samme arbejdsproces for indsendelse af job som med dit øvrige grafiske udstyr



PageWide XL Pro-printere er designet til bæredygtig 
print, samtidig med at de producerer kvalitetsprint.

Vores printere er fremstillet med op til 25 % genbrugsplastik, herunder 
noget ocean-bound plastik og plastik fra lukkede kredsløb, som er 
indsamlet via HP Planet Partners. De er også ENERGY STAR®-certificerede 
og EPEAT®-registrerede for miljøvenlige foretrukne elektronikprodukter. Det 
vandbaserede HP PageWide XL-pigmentblæk giver holdbare print, samtidig 
med at det overholder strenge sundheds- og miljøkriterier med UL ECOLOGO-
certificering og er godkendt til Nordic Swan Ecolabelled-printvirksomheder.

Kartonbaserede blækpatroner, som er nemme at genanvende, anvendes i stedet 
for plastikbaserede. 1 liters Eco-Carton i en 80 % reduktion i plastik og en 66 % 
CO2e-reduktion sammenlignet med patroner i plastik. Når patronerne er tomme, 
skal yderkartonen blot tages af den indvendige blækpose. Kom kartonet i din 
normale affaldsbeholder til papir/karton til genbrug.6 De indvendige materialer, 
herunder blækposen, er 55 % genanvendelige og kan returneres gratis til  
HP Planet Partners-programmet for behandling af plastikdele, hvor ingen dele 
ender på lossepladsen. HP PageWide XL-printhoveder kan også returneres til  
HP Planet Partners.6

BÆREDYGTIGT DESIGNET

Nordic Swan Ecolabel-
led-printvirksomheder

HP-papirbaserede medier er udviklet med hensyntagen til miljøet. Alt er fra  
100 % bæredygtige kilder fra veldrevet skovbrug med Chain of Custody-certificering.5  
Og printede PageWide XL-papirbaserede prints kan genbruges i din normale 
genbrugsbeholder til blandet papir6
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UDVID MED HP LARGE FOR SERVICES

START STÆRKT

Vi er med dig hele 
vejen og tager os 
af dine specifikke 

behov og installerer 
din nye printer. Dine 
operatører oplæres 

i grundlæggende 
betjening af printeren, 
og de forberedes på 

voksende produktion.

ARBEJD 
SMARTERE

Udvikl din ekspertise 
i administrering og 
optimering af din 

drift. Arbejd ud fra din 
foretrukne svartid, dine 

forretningsprioriteter 
og budget, og vælg 

mellem en lang række 
supportservices, som 
passer til dine behov.

SÆT GANG  
I VÆKSTEN

Du kan altid lære 
nyt om, hvordan du 

optimerer din oppetid. 
Derfor tilbyder vi en 
lang række praktiske 
oplæringsmuligheder, 

som kan booste 
produktiviteten og 

give nye færdigheder 
til at gå over til 

anvendelsesområder 
med høj værdi.



VÆLG DEN BEDSTE HP PAGEWIDE XL TIL DIG

SCANNER

HASTIGHED

RULLEKAPACITET

STANDARDUDSTYR

KOMPATIBEL MED  
HP-TILBEHØR

OPGRADERER  
KOMPATIBILITET

LØSNINGSKOMPATIBILITET

PATRONER

Op til 700 m2 eller  
1.000 B1-plakater pr. time2

500 m2/time (5300 ft2/time) eller  
30 D/A1 side/min.11

400 m2/time (4300 ft2/time) eller  
20 D/A1 side/min.12

5-liters

PostScript®/ 
PDF-opgraderingsudstyr

PostScript®/ 
PDF-opgraderingsudstyr

PostScript®/ 
PDF-opgraderingsudstyr

Skuffe
Arkføder

Skuffe
Arkføder

Stablingsenhed foroven

Skuffe
Arkføder

Stablingsenhed foroven

Ja JaNej

HP PageWide XL 
Pro 10000-printer

HP PageWide XL 
Pro 8200 MFP

HP PageWide XL 
Pro 5200 MFP

Op til 6 ruller (3 skuffer)Op til 6 ruller (3 skuffer) Op til 4 ruller (2 skuffer)

HP PrintOS4
RIP'er

HP SmartStream
HP SmartTracker

HP PrintOS4
RIP'er

HP SmartStream
HP SmartTracker

HP PrintOS4
RIP'er

HP SmartStream
HP SmartTracker

3-liters Eco-Carton 1-liters Eco-Carton

1 skuffe 1 skuffe 1 skuffe



Skuffer

Spar tid til påfyldning af medier, og øg 
produktiviteten med ekstra skuffer.

Arkføder

Bliv endnu mere produktiv med denne 
fuldt integrerede storformat-arkføder. 

Pro Stacker

Det er lige det, du skal bruge, for at få 
hele printprocessen til at køre endnu 
hurtigere. Stabel nemt og pænt en 
lang række job, lige fra ark til pap –  
i forskellige tykkelser, størrelser og 
vægt.

HP PAGEWIDE XL 
PRO-TILBEHØR

Fuldend din printer 
med følgende 
tilbehør, som frigør 
ressourcer og øger 
produktiviteten:



1 Baseret på HP PageWide XL Pro 10000-printere.

2 HP PageWide XL Pro 10000-printeren leverer op til 700 m2 eller 1.000 B1-plakater pr. time. Antallet af sider varierer afhængigt af 
printertilstand, samt hvad der printes.

3 Baseret på HP PageWide XL Pro 10000-printer. Konklusion baseret på intern test hos HP fra oktober 2020, som målte tiden det tog at sætte 
printeren op. Tiden blev målt efter udpakning af printeren til kontrol af netværk.

4 Kræver en HP PrintOS-konto, internetforbindelse og tilsluttet enhed med internetfunktion. Se flere oplysninger på www.printos.com.

5 Baseret på test bestilt af HP og udført af Sogeti i september 2020, som sammenlignede HP PageWide XL 8200/5200-printerserien med  
en tilsvarende, konkurrende printer, som repræsenterer den største markedsandel for LED-printere i verden pr. 2019 i henhold til IDC.  
Test udført ved at sende 3 kopier af en fil med 6 sider kombineret med størrelserne A0, A1 og almindeligt, coated papir. Tid målt fra klik på 
"Send"-knappen til sidste side kommer ud af printeren. Printet i hurtig/CAD-tilsvarende indstillinger for printkvalitet. 

6 Blækpatronernes yderkarton er 100 % genanvendelig via lokale pap-/papirprogrammer. Kunder bør konsultere lokale affaldsmyndigheder 
vedrørende korrekt bortskaffelse. Se hp.com/recycle for at læse mere om gratis tilbagetagelse af indvendig blækpose og printhoveder og 
om HP Planet Partners-programmets tilgængelighed; programmet findes muligvis ikke i dit område. Kontakt dine lokale affaldsmyndigheder, 
hvor programmet ikke findes, og for andre forbrugsvarer, der ikke er inkluderet i programmet. 

7 BMG-varemærkelicenskode FSC®-C115319, se fsc.org. HP-varemærkelicenskode FSC®-C017543, se fsc.org. Nogle FSC®-certificerede 
produkter fås ikke i alle lande. Se flere oplysninger om HP's printmaterialer til storformat på HPLFMedia.com. 

8  ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende det amerikanske miljøagentur (United States Environmental 
Protection Agency).

9  EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se http://www.epeat.net vedrørende 
registreringsstatus pr. land. 

10 Se certificeringer på ul.com/EL.

11 HP PageWide XL Pro 8200-multifunktionsprinter leverer 30 CAD-output D/A1-print pr. minut. Antallet af sider varierer afhængigt af 
printertilstand, samt hvad der printes.

12 HP PageWide XL Pro 5200-multifunktionsprinter leverer 20 CAD-output D/A1-print pr. minut. Antallet af sider varierer afhængigt af 
printertilstand, samt hvad der printes.

©Copyright 2021. HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -servicer findes i de 
garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og servicer. Intet heri udgør en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller 
udeladelser heri.  
4AA8-0240DAE, juli 2021

http://www.printos.com
http://HPLFMedia.com
http://www.epeat.net
http://ul.com/EL

