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HP PageWide technologie: 
kwaliteit en snelheid1

De HP PageWide XL-printers zijn gebaseerd op bewezen 
HP PageWide technologie (het drijft HP PageWide 
webpersen aan die goed zijn voor 4 miljard afdrukken 
per maand) en zijn een doorbraak op het gebied van 
printsnelheid in monochroom en kleur.

In één doorgang 
afgedrukt2

Servicestation4

Printbar1

HP 841 PageWide XL-printkop3

HP PageWide XL-printers zijn 
uitgevoerd met een vaste printbar van 
101,6 cm (1) die de hele afdrukbreedte 
overbrugt. De hele pagina wordt in 
een keer afgedrukt (2), wat zeer hoge 
afdruksnelheden mogelijk maakt.

De printbar bestaat uit acht identieke 
HP 841 PageWide XL-printkopmodules 
(3) met de volgende eigenschappen:

•   129 mm per module
•   vier kleuren (cyaan, magenta, 

geel, zwart)
•   3000 spuitkoppen per centimeter 

en per kleur

HP 841 PageWide XL-printkoppen zijn 
betrouwbaar en duurzaam in gebruik, 

met een gemiddelde levensduur van 
32 liter inkt per printkop. Afdrukkwaliteit 
en -consistentie wordt geleverd door 
een gesloten cirkelsysteem in het 
servicestation. (4)

In het servicestation bevinden zich 
sensoren die de spuitkoppen controleren 
en een densitometer voor kleurkalibratie 
en de uitlijningen van de printkop. Alle 
noodzakelijke correcties en reinigingen 
worden automatisch uitgevoerd.

Om de productiviteit te maximaliseren 
zijn HP 841 PageWide XL-printkoppen en 
HP PageWide XL-inkten op pigmentbasis 
speciaal ontworpen voor extra tijd 
tussen cyclussen van servicestations, 
tot honderden pagina's.
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HP PageWide XL-pigmentinkt2

De HP PageWide technologie biedt hoge kwaliteit 
met hoge afdruksnelheden, betrouwbare en robuuste 
werking en voordelige afdrukproductie. Dit wordt bereikt 
met behulp van HP 841 PageWide XL printkoppen en 
HP PageWide XL pigmentinkten die zijn samengesteld 
om te voldoen aan de hoge vereisten van afdrukken 
met HP PageWide.

Betrouwbare werking is afhankelijk van de printkop die 
drops-on-demand produceren en waarbij elke druppel 
moet voldoen aan de afbeeldingskwaliteitseisen voor 
gewicht, traject en snelheid. Betrouwbare prestaties 
verbeteren de levensduur van uw apparaat en zorgen 
voor een lager aantal fouten. 

Opmerking: HP PageWide XL printers zijn niet 
ontworpen om voortdurende inktsystemen te gebruiken. 
HP PageWide XL printers zijn ontworpen voor inktcartridges 
die moeten worden gebruikt totdat ze leeg zijn. Het 
opnieuw vullen van cartridges voordat ze leeg zijn kan 
ervoor zorgen dat de printer niet meer werkt, en hierdoor 
komt de garantie voor HP inktcartridges te vervallen.

Nieuwe HP PageWide XL pigmentinkten 
voor kwaliteit, snelheid en 
betrouwbaarheid

HP 841 PageWide XL printkoppen, werkend met 
HP PageWide XL pigmentinkt, zijn ontworpen om duurzame 
uitvoer van hoge kwaliteit te produceren met donkere en 
levendige kleuren op een breed bereik van media, waaronder 
uncoated bondpapier, en produceren afdrukken die 
bestendig zijn tegen vocht en vervaging.1 Punten worden op 
nauwkeurige en betrouwbare wijze geplaatst, wat resulteert 
in heldere lijnen, fijne details en subtiele grijstinten.

Creëer een nieuwe kwaliteitsstandaard 
voor technische documenten

Een belangrijk element van toepassingverscheidenheid 
is de afdrukduurzaamheid, waaronder weerstand 
tegen vervaging door licht, water en vlekken door 
markeringen. De inktonderzoekers van HP verkiezen 
inkt op pigmentbasis boven inkten gebaseerd op dye 
voor een verbeterde duurzaamheid, in het bijzonder 
op gewoon papier. In de ontwikkeling van HP PageWide 
XL-pigmentinkten is gebruikgemaakt van de jarenlange 
ervaring van HP in het verbeteren van weerstand tegen 
lichtvervaging van inkjetafdrukken. Gepatenteerde 
polymere binders in de inkt vormen een sterke laag 
op het papieroppervlak die de pigmenten beschermt 
en vastlegt. 

Afdrukduurzaamheid 
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Monochrome en 
kleurenworkflow in één3

Bespaar tijd en verminder de 
complexiteit door uw monochrome 
en kleurworkflows samen te brengen 
in productieomgevingen

HP SmartStream 
software

Manual separation of
monochrome and color

Manual collation

Met de aaneengesloten workflow voor het leveren van gemengde 
monochrome en kleurensets dragen HP PageWide XL-printers bij 
aan een besparing van maximaal 50% in de totale productiekosten.2

In reprografieomgevingen is het gebruikelijk dat gemengde 
monochrome en kleursets worden afgedrukt. Dit is 
meestal een lang en complex proces omdat kleurpagina's 
en monochrome pagina's handmatig gescheiden moeten 
worden door een operator die de kleurenpagina's en 
monochrome pagina's naar twee verschillende printers 
stuurt (die waarschijnlijk twee verschillende soorten 
taakindieningssoftware gebruiken) en die dan handmatig 
de monochrome en kleurenpagina's ordent.

“Onze klanten verwachten 
GIS-plattegronden en andere 
technische documenten zowel 
in kleur als in zwart-wit, en 
we moesten dit soort taken 
eerder op aparte apparaten 
afdrukken en ze vervolgens 
handmatig ordenen, wat 
extra tijd en resources kostte. 
Dankzij de HP PageWide XL 
5000 multifunctieprinter 
kunnen we onze productie 
stroomlijnen met een appa-
raat dat ons heeft geholpen 
om tijd en arbeidskosten te 
verminderen. We hopen onze 
huidige LED-techniek kunnen 
vervangen om ruimte te bes-
paren en onze maandelijkse 
servicekosten te verlagen.”

Edwin Junggeburth,  
ADC Reproservice

Brochure | HP PageWide XL portfolio
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HP PageWide XL 4000/4500
Printer series

Met een enkel apparaat kunt u ruimte besparen en 
complexiteit verminderen: u hoeft nu een printer minder 
te leren gebruiken of te beheren op het netwerk. Dit helpt 
om iedereen gefocust te houden bij een project. En u 
hoeft niet langer twee sets afdruktoebehoren te beheren.

Bespaar ruimte en verminder 
complexiteit in afdrukruimten

Doe het werk van twee printers met één printer—sneller en goedkoper dan LED3

4
“Onze klanten willen 
afdrukken met een hoge 
kwaliteit voor een lage prijs 
die wordt geleverd binnen 
strakke deadlines. Onze 
bestaande LED-printers kon-
den de vraag simpelweg niet 
aan en waren beperkt tot 
mono-uitvoer. Om te concu-
rreren met de marktleiders 
in ons segment hadden we 
een nieuwe aanpak nodig. 
Om te voldoen voor de vraag 
naar technische zwart-wit- 
alsook kleurafdrukken met 
een enkele printer help onze 
onderneming te groeien.”

Vincent Tay, eigenaar Vantage 
Intelligence
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Voltooi al uw productie op één printer voor monochroom en 
kleur—met extreem hoge snelheden en lage productiekosten 
kent de printer geen nadelen. Lever sneller, vergroot uw 
efficiëntie, groei met snelle afdrukken voor GIS-plattegronden 
en point-of-sale-posters (POS) om nieuwe inkomstenstromen 
aan te boren, en boek succes.

HP PageWide XL-printerportfolio4

De snelste printer voor grootformaat 
afdrukken in monochroom en kleur 
met tot 50% besparingen op de totale 
productiekosten2
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HP PageWide XL portfolio in een oogopslag

 
 HP PageWide XL 8000-printer

Met de snelste grootformaatprinter ooit 
voor zowel monochroom als kleur bespaart 

u tot 50% in totale productiekosten2

HP PageWide XL 5000 printerserie
Krachtig en efficiënt afdrukken in zowel 

monochroom als kleur waarbij tot 30% in 
totale productiekosten wordt bespaard4

 HP PageWide XL 4000/4500 Printerserie
Doe het werk van twee printers met één printer—sneller en 

goedkoper dan LED3

HP PageWide XL 8000-printer HP PageWide 
XL 5000-multifunctieprinter HP PageWide XL 5000-printer HP PageWide XL 

4000-multifunctieprinter
HP PageWide 

XL 4000-printer
HP PageWide XL 

4500-multifunctieprinter
HP PageWide 

XL 4500-printer

Productnummer CZ309A CZ311A CZ310A M0V02A M0V01A CZ312A CZ313A

Afdruksnelheid 
(A1/S pagina's per 
minuut)

Maximaal 30 Maximaal 14 Maximaal 8 Maximaal 12

Inktcartridges
775 ml  

cyaan, magenta, geel, zwart,  
dubbele HP inkttoebehoren die automatisch wisselen

400 ml  
cyaan, magenta, geel, zwart,  

dubbele HP inkttoebehoren die automatisch wisselen
400 ml cyaan, magenta, geel, zwart

Maximum aantal rollen Maximaal 6 Maximaal 4 Maximaal 4

Geïntegreerde 
1200 dpi-scanner - - - -

Scannersnelheid -
Kleur: maximaal 7,62 cm/sec; 

grijstinten: maximaal  
25,4 cm/sec

-
Kleur: maximaal 

7,62 cm/sec; grijstinten: 
maximaal 25,4 cm/sec

-
Kleur: maximaal 

7,62 cm/sec; grijstinten: 
maximaal 25,4 cm/sec

-

Papieruitvoer 
(standaard)

- - Bovenste stacker

Papieruitvoer 
(optioneel)

Vouwer, stacker met hoge capaciteit,5 en bovenste stacker Vouwer, stacker met hoge capaciteit,5 en bovenste stacker -

PostScript (standaard) Optioneel Optioneel

Geheugen 16 GB DDR 8 GB DDR3 8 GB DDR3

Harde schijf 1 x 128 GB SSD, 1 x 500 GB HDD, zelf versleuteld met AES-256 1 x 500 GB HDD, zelf versleuteld met AES-256 1 x 500 GB HDD, zelf versleuteld met AES-256

Beveiliging

Secure Disk Erase

Toegangsvergrendeling 
bedieningspaneel

Persoonlijk 
identificatienummer 
(pin) afdrukken

API Netgard® 
MFD Smartcard-
beveiligingstoepassing 
voor CAC-, PIV-, & CIV-
kaarten

Celiveo®
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 HP PageWide XL 8000-printer

Met de snelste grootformaatprinter ooit 
voor zowel monochroom als kleur bespaart 

u tot 50% in totale productiekosten2

HP PageWide XL 5000 printerserie
Krachtig en efficiënt afdrukken in zowel 

monochroom als kleur waarbij tot 30% in 
totale productiekosten wordt bespaard4

 HP PageWide XL 4000/4500 Printerserie
Doe het werk van twee printers met één printer—sneller en 

goedkoper dan LED3

HP PageWide XL 8000-printer HP PageWide 
XL 5000-multifunctieprinter HP PageWide XL 5000-printer HP PageWide XL 

4000-multifunctieprinter
HP PageWide 

XL 4000-printer
HP PageWide XL 

4500-multifunctieprinter
HP PageWide 

XL 4500-printer

Productnummer CZ309A CZ311A CZ310A M0V02A M0V01A CZ312A CZ313A

Afdruksnelheid 
(A1/S pagina's per 
minuut)

Maximaal 30 Maximaal 14 Maximaal 8 Maximaal 12

Inktcartridges
775 ml  

cyaan, magenta, geel, zwart,  
dubbele HP inkttoebehoren die automatisch wisselen

400 ml  
cyaan, magenta, geel, zwart,  

dubbele HP inkttoebehoren die automatisch wisselen
400 ml cyaan, magenta, geel, zwart

Maximum aantal rollen Maximaal 6 Maximaal 4 Maximaal 4

Geïntegreerde 
1200 dpi-scanner - - - -

Scannersnelheid -
Kleur: maximaal 7,62 cm/sec; 

grijstinten: maximaal  
25,4 cm/sec

-
Kleur: maximaal 

7,62 cm/sec; grijstinten: 
maximaal 25,4 cm/sec

-
Kleur: maximaal 

7,62 cm/sec; grijstinten: 
maximaal 25,4 cm/sec

-

Papieruitvoer 
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- - Bovenste stacker

Papieruitvoer 
(optioneel)

Vouwer, stacker met hoge capaciteit,5 en bovenste stacker Vouwer, stacker met hoge capaciteit,5 en bovenste stacker -

PostScript (standaard) Optioneel Optioneel

Geheugen 16 GB DDR 8 GB DDR3 8 GB DDR3

Harde schijf 1 x 128 GB SSD, 1 x 500 GB HDD, zelf versleuteld met AES-256 1 x 500 GB HDD, zelf versleuteld met AES-256 1 x 500 GB HDD, zelf versleuteld met AES-256

Beveiliging

Secure Disk Erase

Toegangsvergrendeling 
bedieningspaneel

Persoonlijk 
identificatienummer 
(pin) afdrukken

API Netgard® 
MFD Smartcard-
beveiligingstoepassing 
voor CAC-, PIV-, & CIV-
kaarten

Celiveo®

Al meer dan 60 jaar wordt de 
iF DESIGN AWARD wereldwijd 
erkend als een teken van 
uitmuntende ontwerpen. Het 
iF-logo is een internationaal 
erkend symbool voor het 
bekronen van uitstekende 
ontwerpprestaties. 

De HP PageWide XL 8000 
Printer is bekroond in het 
onderdeel Product/Category 
IT-Computer.
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HP PageWide XL 8000-printer
Met de snelste grootformaatprinter ooit voor 
zowel monochroom als kleur bespaart u tot 
50% in totale productiekosten2

• Druk tot 30 A1/D-pagina's per minuut af (1500 A1/D-pagina's/uur): de 
hoogste afdruksnelheid op de markt, zelfs vergeleken met LED2

• Lever gemengde monochrome en kleurensets dubbel zo snel met een 
aaneensluitende werkstroom6

• Druk dubbel zo snel af:7een supersnelle processor, eigen PDF-beheer, 
HP SmartStream-software

• Geef de operator meer ruimte: productiestacker/online vouwer,5 tot 
6 rollen, een dubbele intkvoorraad die automatisch wisselt

• Genereer meer groei voor uw bedrijf: druk GIS-plattegronden en point-
of-sale (POS)-postertoepassingen af op baanbrekende snelheden

• Stel een nieuwe standaard in voor technische documenten die scherpe 
lijnen, fijne details en subtiele grijstinten biedt en sneller is dan LED8

• HP PageWide XL inkt op pigmentbasis voor donker zwart, 
levendige kleuren en bestendigheid tegen vocht en vervaging, 
zelfs op bond zonder coating1

• Druk af op een breed scala aan media tot 101,6 cm—voldoe 
aan technische ISO/US en offsetstandaarden9

• Druk monochrome technische documenten voor dezelfde prijs 
af als vergelijkbare LED-printers of minder10

• Druk technische documenten in kleur af voor de laagst 
mogelijke kosten11

• Verminder taakvoorbereidings- en afwerkingskosten met de helft6

• Tot 10 keer lager energieverbruik dan vergelijkbare LED-printers12 

VERSNEL

GROEI

BESPAREN

Haal de krapste deadlines

Snelle kleuren, uitmuntende documentkwaliteit

Verminder de productiekosten met wel 50%2

Bezoek voor meer informatie: 
hp.com/go/pagewidexl8000

http://www.hp.com/go/pagewidexl8000
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Bestelgegevens

Product

Accessoires

CZ309A  HP PageWide XL 8000/40 inch-printers

CZ317A HP PageWide XL PostScript/PDF-upgradekit
CZ318A  HP PageWide XL-lade 
CZ319A HP PageWide stacker met hoge capaciteit
CZ320A  HP PageWide XL bovenste stacker
G6H50B HP SD Pro 44-inch scanner 
G6H51B HP HD Pro 42-inch scanner 
K5H75A  HP PageWide XL-vouwer 
L3J69AAE  HP SmartStream Preflight Manager
L3J71AAE Eenjarig abonnement HP SmartStream Preflight Manager
L3J72AAE  HP SmartStream Print Controller voor HP PageWide XL 8000 
L3M58A HP PageWide XL-vouwer met etiketapplicator 
M0V04A  HP PageWide XL-vouwerupgradekit voor lange plots

Originele HP PageWide 
XL-printkoppen en 
verbruiksmateriaal

C1Q19A HP 841 PageWide XL-printkop
F9J47A HP 841 PageWide XL-printkopreinigingscontainer 
F9J48A  HP 841 PageWide XL-onderhoudspatroon 

Originele HP PageWide 
XL-inktpatronen

C1Q53A HP 842C 775 ml PageWide XL-inktcartridge, zwart 
C1Q54A HP 842C 775 ml PageWide XL-inktcartridge, cyaan 
C1Q55A  HP 842C 775 ml PageWide XL-inktcartridge, magenta 
C1Q56A  HP 842C 775 ml PageWide XL-inktcartridge, geel 

Dubbele HP intkvoorraad van 775 ml die 
automatisch wisselt—vervang gebruikte 
cartridges terwijl de printer bezig is

Uitvoeroplossingen met een hoge capaciteit die 
speciaal ontworpen zijn om de afdruksnelheden van de 
HP PageWide XL bij te houden (HP PageWide XL stacker 
met hoge capaciteit en HP PageWide XL-vouwer5) 

Druk tot 30 A1/D-pagina's/min af (1500 A1/D pagina's/uur)

203-mm touchscreen met statuslampje dat van een 
afstand direct de huidige status weergeeft

Tot 6 rollen—wisselt automatisch van rol als een rol 
op is of als er een ander paginaformaat is gedetecteerd
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HP PageWide XL 5000 printerserie
Krachtig en efficiënt afdrukken in 
zowel monochroom als kleur waarbij 
tot 30% in totale productiekosten 
wordt bespaard4

• Afdruksnelheid tot 14 A1/D-pagina's per minuut, eerste pagina 
uitgevoerd in 30 seconden

• Produceer twee keer zo snel gemengde monochrome en kleurensets 
met een continue workflow13

• Druk dubbel zo snel af:7een supersnelle processor, eigen PDF-beheer, 
HP SmartStream-software

• Geef de operator meer ruimte: productiestacker/online vouwer,5 tot 
4 rollen, een dubbele intkvoorraad die automatisch wisselt

• Genereer meer groei voor uw bedrijf: druk GIS-plattegronden en 
point-of-sale (POS)-postertoepassingen af op baanbrekende snelheden

• Stel een nieuwe standaard in voor technische documenten die scherpe 
lijnen, fijne details en subtiele grijstinten biedt en sneller is dan LED8

• HP PageWide XL-inkt op pigmentbasis voor donker zwart, levendige 
kleuren, bestendigheid tegen vocht en vervaging, zelfs op bondpapier 
zonder coating1

• Druk af op een breed scala aan media tot 101,6 cm— voldoe aan 
technische ISO/US en offsetstandaarden9

• Druk technische documenten in monochroom en kleur af voor 
dezelfde prijs als vergelijkbare LED-printers of minder14

• U kunt het allemaal met één ruimtebesparend apparaat voor zowel 
monochroom als kleur, of kies voor de MFP om af te drukken, te 
scannen en te kopiëren.

• Verminder taakvoorbereidings- en afwerkingskosten met de helft13

• Tot 5 keer lager energieverbruik dan vergelijkbare LED-printers15

TOONAANGEVEND

GROEI

BESPAREN

Snelle levertijden in monochroom en kleur

Snelle kleuren, uitmuntende documentkwaliteit

Verminder de productiekosten met wel 30%4

Bezoek voor meer informatie: 
hp.com/go/pagewidexl/5000series
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Bestelgegevens

Product

Accessoires

CZ310A  HP PageWide XL 5000/40 inch-printers 
CZ311A HP PageWide XL 5000 40 inches-multifunctieprinter

CZ317A HP PageWide XL PostScript/PDF-upgradekit
CZ318A HP PageWide XL-lade
CZ319A HP PageWide XL-stacker met hoge capaciteit
CZ320A  HP PageWide XL bovenste stacker
G6H50B HP SD 44-inch Pro Scanner
G6H51B HP HD 42-inch Pro Scanner
K5H75A  HP PageWide XL-vouwer
L3J69AAE  HP SmartStream Preflight Manager
L3J71AAE Eenjarig abonnement HP SmartStream Preflight Manager
L3J74AAE  HP SmartStream Print Controller voor HP PageWide XL 5000 printerserie
L3M58A  HP PageWide XL-vouwer met etiketapplicator
M0V04A  HP PageWide XL-vouwerupgradekit voor lange plots

Originele HP PageWide 
XL-printkoppen en 
verbruiksmateriaal

C1Q19A  HP 841 PageWide XL-printkop
F9J47A  HP 841 PageWide XL-printkopreinigingscontainer
F9J48A  HP 841 PageWide XL-onderhoudspatroon

Originele HP PageWide 
XL-inktpatronen

C1Q65A HP 843C 400 ml PageWide XL-inktcartridge, zwart 
C1Q66A HP 843C 400 ml PageWide XL-inktcartridge, cyaan
C1Q67A HP 843C 400 ml PageWide XL-inktcartridge, magenta
C1Q68A HP 843C 400 ml PageWide XL-inktcartridge, geel

Druk af tot 14 D/A1-pagina's per minuut, eerste 
pagina uitgevoerd in 30 seconden

Uitvoeroplossingen met een hoge capaciteit die 
speciaal ontworpen zijn om de afdruksnelheden van de 
HP PageWide XL bij te houden (HP PageWide XL stacker 
met hoge capaciteit en HP PageWide XL-vouwer5)

203-mm met statuslampje dat direct de huidige status 
van een afstand weergeeft

De bovenste stacker is ontworpen om ruimte te 
besparen met een capaciteit van maximaal 100 pagina's

Dubbele HP intkvoorraad van 400 ml die automatisch 
wisselt—vervang gebruikte cartridges terwijl de printer bezig is

Tot 4 rollen—wisselt automatisch van rol als een rol 
op is of als er een ander paginaformaat is gedetecteerd

Geïntegreerde 1200 dpi scanner—scan op 
snelheden van maximaal 7,62 cm/sec in kleur 
en 25,4 cm/sec in grijstinten (alleen beschikbaar 
met de HP PageWide XL 5000 Multifunctieprinter)
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HP PageWide XL 4000/4500 Printerserie
Doe het werk van twee printers met één 
printer—sneller en goedkoper dan LED3

• Versnel projecten: tot 12 A1/D1-pagina's per minuut in monochroom 
en kleur, eerste pagina uitgevoerd in 30 seconden

• Druk af, scan en kopieer met één apparaat: geïntegreerde 1200 dpi 
scanner met geavanceerde en handige workflows

• Het is simpel: één eenvoudig te gebruiken apparaat dat uitkomst 
biedt bij al uw afdruk- en scanbehoeften

• Houd u bezig met uw project, niet met uw printer: tot 4 rollen met 
de geïntegreerde bovenste stacker voor 100 vellen

• Produceer tegen lagere kosten bij kleine volumes dan met LED3, 
in zowel monochroom als kleur

• Produceer uitstekende technische documenten met scherpe lijnen, 
fijne details en subtiele grijstinten die beter zijn dan bij LED-printers8

• HP PageWide XL-inkt op pigmentbasis voor donker zwart, levendige 
kleuren, bestendigheid tegen vocht en vervaging, zelfs op bondpapier 
zonder coating1

• Bespaar per pagina de helft van de energiekosten in vergelijking 
met vergelijkbare LED-printers16

• Bescherm en beheer vertrouwelijke taken op een veiligere manier: 
haal documenten op bij de printer met een pincode.

• Bescherm vertrouwelijke informatie met behulp van een 
zelfversleutelende HDD met AES-256, Secure Disk Erase en IPSec.

• Verminder de hoeveelheid tijd en geld die u kwijt bent voor het 
beheren van individuele drivers met de HP DesignJet Universal-
printerdriver.

• Vertrouw op de bewezen technologie van HP PageWide voor een 
betrouwbare afdrukproductie17

SNELLER 

BESPAREN

VEILIG

Monochroom en kleur, sneller dan LED3

Betere documentkwaliteit in vergelijking met LED, 
tegen lagere kosten3

Voldoe aan strenge IT-normen voor betrouwbaarheid

Bezoek voor meer informatie: 
hp.com/go/pagewidexl/4000-4500series 

http://www.hp.com/go/pagewidexl/4000-4500series%20
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Bestelgegevens

Product

Accessoires

CZ312A  HP PageWide XL 4500 40 inch multifunctieprinter
CZ313A  HP PageWide XL 4500/40 inch-printers
M0V02A  HP PageWide XL 4000 40 inch multifunctieprinter
M0V01A  HP PageWide XL 4000/40 inch-printer

CZ317A HP PageWide XL PostScript/PDF-upgradekit
CZ318A HP PageWide XL-lade
G6H50B HP SD Pro 44-inch scanner
G6H51B HP HD Pro 42-inch scanner
K5H73A  HP PageWide XL 4000-snelheidsupgradekit
L3J69AAE HP SmartStream Preflight Manager
L3J71AAE Eenjarig abonnement HP SmartStream Preflight Manager
L3J76AAE HP SmartStream Print Controller voor HP PageWide XL 4000/4500

Originele HP PageWide 
XL-printkoppen en 
verbruiksmateriaal

C1Q19A  HP 841 PageWide XL-printkop
F9J47A  HP 841 PageWide XL-printkopreinigingscontainer
F9J48A  HP 841 PageWide XL-onderhoudspatroon

Originele HP PageWide 
XL-inktpatronen

C1Q65A  HP 843C 400 ml PageWide XL-inktcartridge, zwart
C1Q66A HP 843C 400 ml PageWide XL-inktcartridge, cyaan
C1Q67A HP 843C 400 ml PageWide XL-inktcartridge, magenta
C1Q68A  HP 843C 400 ml PageWide XL-inktcartridge, geel

Druk tot 12 D/A1-pagina's per minuut af in 
monochroom en kleur, eerste pagina uitgevoerd 
in 30 seconden

203-mm touchscreen met statuslampje dat 
van een afstand direct de huidige status weergeeft

Geïntegreerde 1200 dpi scanner—scan op snelheden 
van maximaal 7,62 cm/sec in kleur en 25,4 cm/sec in 
grijstinten (alleen beschikbaar met de HP PageWide 
XL 4000/4500 Multifunctieprinters)

De bovenste stacker is ontworpen om ruimte te besparen 
en zorgt ervoor dat de printer tegen een muur kan worden 
geplaatst; capaciteit van maximaal 100 pagina's

400-ml HP inktbenodigdheden

Tot 4 rollen—wisselt automatisch van rol als een rol 
op is of als er een ander paginaformaat is gedetecteerd
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HP SmartStream-software 5
Uw nieuwe workflow voor producties op 
grootformaat—nu twee keer zo efficiënt18

• Produceer al uw GIS-plattegronden en point-of-sale (POS)-posters 
op efficiënte wijze met HP PageWide XL-printers

• Bekijk een voorbeeld van de kleuren, precies zoals die eruitzien op 
de afdruk en wijzig de instellingen met de interactieve HP Crystal 
Preview Technology

• Haal het meeste uit uw media met technieken voor nesten die 
zijn ontworpen om papierverspilling te minimaliseren

• Nauwkeurige gegevens voor facturatie: samenvattingen van 
taakrapporten bevatten zelfs pixeldekking

GROEI
Breid uit met kleurenproducties

• Verbeter de workflowefficiëntie van uw technische productie voor 
omgevingen met één of meerdere operators

• Geef uw productieworkflow een impuls met de intuïtieve 
HP SmartStream Preflight Manager

• Maak gebruik van HP PageWide XL, HP DesignJet-
productieaccessoires, zoals een online vouwer of een bovenste 
stacker die is geïntegreerd of een hoge capaciteit heeft5

• Beheer alle aangesloten HP PageWide XL- en HP DesignJet 
Production-printers in uw bezit

EFFICIËNTIE 
Uw productieworkflow loopt gewoon beter

• Haal de krapste deadlines met uitzonderlijk snelle verwerking dankzij 
de HP SmartStream Preflight Manager

• Verminder de noodzaak voor herdrukken en vertrouw op eigen 
PDF-beheer met Adobe PDF Print Engine 319

• Wijzig instellingen niet meer één voor één, maar maak 
voorinstellingen waarin alle gewenste instellingen worden 
opgenomen en die keer op keer kunnen worden gebruikt

SNELHEID
Voer taken uit in de helft van de tijd18

voor HP PageWide XL- en HP DesignJet-printers

1 Gedetailleerde informatie over de printerstatus, het inktniveau 
en de pagina's in de wachtrij die moeten worden afgedrukt.

3 Ondersteuning voor meerdere printers:beheer maximaal 
10 aangesloten HP PageWide XL- en HP DesignJet-
productieprinters in uw bezit.

2 Integratie van productieaccessoires: online vouwer, stacker 
met hoge capaciteit en bovenste stacker.5

Bezoek voor meer informatie: 
hp.com/go/smartstreampagewidexl
hp.com/go/smartstreamdesignjet

Opmerking: HP SmartStream software ondersteunt de volgende printers: HP PageWide 
XL 8000 Printer, HP PageWide XL 5000 Printerserie, HP PageWide XL 4000/4500 
Printerserie, HP DesignJet T3500 Productie-MFP, HP DesignJet T7100/T7200 
Productieprinters, HP DesignJet Z6600 Productieprinter en 
HP DesignJet Z6200/Z6800 Fotoproductieprinters.

2

3

6

5

4

1

7

http://hp.com/go/smartstreampagewidexl
http://hp.com/go/smartstreamdesignjet
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7 Visualiseer paginaclusters aan de hand van grootte en type (kleur 
of monochroom) en versimpel de productie van grote taken.4

6 Oplossingscentrum: automatische detectie van potentiële 
problemen met de PDF en indeling.

Visualiseer de status van uw taak met de Afdrukwachtrij en het 
paneel Taakgeschiedenis. Met Taakgeschiedenis kunt u gemakkelijk 
een taak opnieuw afdrukken.

8 HP Crystal Preview Technology: zie een voorbeeldweergave 
van de kleur zoals deze afgedrukt zal worden.

9 Pas uw afdrukinstellingen aan per pagina, bestand of taak.

5 Filteroptie en extractfunctie—beheer van taken met veel 
pagina's.

8

9
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HP PageWide XL accessoires6
Afwerking

Standaard gevouwen 
pakketten

210 mm

Standaard vouwpakketten 
met versterkingstroken

198 mm

12 mm

Standaard vouwpakketten 
met inbindrand

190 mm

20 mm

1. HP PageWide XL-vouwer
Online vouwer met een hoge productiviteit voor de HP PageWide XL 8000 
printer en de HP PageWide XL 5000 printerserie.

• Beheer de vouwer en vouwstijlen vanuit HP SmartStream software, 
de driver, de scanner of het touchscreen van de printer

• Communicatie in twee richtingen tussen de printer en de vouwer 
zorgt voor een betrouwbare werking

• Monitor de vouwerstatus van de printer of de HP SmartStream-
software, de taakwachtrij stopt wanneer de vouwer is gestopt

• De HP PageWide XL vouwer is ontworpen om aan te sluiten op de 
baanbrekende productiviteit van HP PageWide XL-printers

• Stapel tot 150 gevouwen pakketten met A0/E-formaat

• Kies voor de standaard HP PageWide XL vouwer of voor de HP PageWide 
XL vouwer met etiketapplicator, als u versterkingsstroken aan uw 
documenten moet toevoegen

• Vouw tot 914 mm in de breedte en tot 2,5 m in de lengte voor volledig 
gevouwen pakketten, tot 6 m in lengte als een waaier gevouwen, of 
voeg de HP PageWide XL vouwerupgrade voor lange plots toe voor 
ongelimiteerde lengte bij het vouwen als een waaier

• Kies uit vooraf gedefinieerde vouwerprogramma's of maak uw eigen 
aangepaste vouwstijlen

• Ondersteunt DIN, AFNOR, ANSI en Amerikaanse vouwstandaarden

Volledige online integratie

Hoge snelheid

Veelzijdigheid

2. HP PageWide XL-stacker met hoge capaciteit5

Compatibel met de HP PageWide XL 8000 printer en de HP PageWide 
XL 5000 printerserie, de HP PageWide XL stacker met hoge capaciteit 
heeft een maximale invoerbreedte van 1016 mm.

Bestelgege-
vens

L3M58A  HP PageWide XL vouwer met etiketapplicator
M0V04A  HP PageWide XL vouwerupgradekit voor lange plots

3. HP PageWide XL bovenste stacker
De bovenste stacker is ontworpen om ruimte te besparen en zorgt 
ervoor dat de printer tegen een muur kan worden geplaatst. Biedt een 
capaciteit van 100 pagina's.

Bestelgege-
vens CZ320A  HP PageWide XL bovenste stacker

Bestelgege-
vens CZ319A HP PageWide XL-stacker met hoge capaciteit

HP PageWide XL accessoires helpen om resources vrij te 
maken en uw productiviteit te verhogen, van de online 
vouwer tot de stackers en van scan- tot kopieeropties.
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G6H50B HP SD Pro 44-inch scanner
G6H51B HP HD Pro 42-inch scanner

Bestelgege-
vens

2. Druk af/scan/kopieer met een 
multifunctieprinter
Afdrukken, scannen en kopiëren met één apparaat. 
De geïntegreerde 1200 dpi 36 inch-kleurenscanner 
biedt geavanceerde en handige workflows.

Scannen en kopiëren
1. HP Pro Scanner serie
De HP Pro Scanner serie, geoptimaliseerd voor HP PageWide XL en 
HP DesignJet printers, biedt extreem snelle verwerkingssnelheden met 
een Intel Core i7-processor en hoge scansnelheden van20 tot  
150 mm/sec voor kleur en tot 330 mm/sec voor zwart-wit.

• De HP HD Pro 42-in scanner biedt buitengewone resultaten van een 
hoge kwaliteit met een optische resolutie van 1200 dp. Reproduceer 
alles, van technische documenten tot grafieken—zelfs oude, broze of 
beschadigde originelen—tot 150 mm dik met CCD-technologie.

• De HP SD Pro 44-in scanner helpt u om uw productie uit te breiden 
met nauwkeurige kleurenscans—scherpe lijnen en fijne details—
geleverd op hoge snelheden. Reproduceer AEC/CAD-tekeningen, 
blauwdrukken en kaarten met CIS-scantechnologie.
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Gebruiksgemak7
Piekmomenten zijn geen probleem meer
Het HP PageWide XL printerportfolio is ontworpen om 
u te helpen productieafdrukken in monochroom en kleur 
in hoge oplages eenvoudig te kunnen beheren.

203-mm touchscreen—statuslampje 
rapporteert de huidige status en biedt 

progressieve waarschuwingen over 
mogelijke problemen die invloed 

kunnen hebben op de productie 
(bijv. papier of inkt is op)

Soepele workflownavigatie 
via het voorpaneelGeïntegreerd systeem 

voor monitoren op 
afstand

Volledig aaneengesloten workflow

Tot 6 rollen—laad mediarollen 
zonder as

Dubbele HP intkvoorraad van 400 ml 
die automatisch wisselt—vervang 

gebruikte cartridges terwijl de printer bezig 
is (voor de HP PageWide XL 8000 printer en de 
HP PageWide XL 5000 printerserie)
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Toepassingen8
Creëer een nieuwe kwaliteitsstandaard 
voor technische documenten, produceer 
meer taken in kleur

Genereer meer groei voor uw bedrijf 
door GIS-plattegronden en point-of-
sale (POS)-postertoepassingen af te 
drukken in kleur en op baanbrekende 
snelheden

•   Scherpe lijnen, fijne details en subtiele grijstinten die 
beter zijn dan bij LED-printers8

•   Produceer donkerzwart en levendige kleuren—zelfs 
op bondpapier zonder coating—en tegen vocht en 
vervaging bestendige afdrukken1

•   Druk af op een breed scala aan media tot 101,6 cm—voldoe 
aan technische ISO/US en offsetstandaarden9

Posters en roll-up-banners

Plattegronden

Kleurtekeningen

Zwart-witte lijntekeningen

“Architecten zijn normaal 
gesproken tevreden met 
zwart-witafdrukken maar 
voor bouwmeesters en 
landschapinrichters die 
meer willen, is kleur steeds 
belangrijker. En voor veel 
klanten is een mix van 
mono en kleur vereist. 
Onze bestaande LED-
printers konden de vraag 
echter simpelweg niet meer 
aan of konden niet in kleur 
afdrukken.” 

Vincent Tay, eigenaar 
Vantage Intelligence

Brochure | HP PageWide XL portfolio
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Media-aanbod van HP voor 9
De HP PageWide XL afdrukmateriaal 
zijn ontworpen om te werken met de 
baanbrekende technologie van HP PageWide 
XL-printers. De technologische vooruitgang 
van HP PageWide XL-afdrukken vraagt 
om speciale inktsamenstellingen en 
streng beheerde interacties tussen de 
HP PageWide XL-inkt op pigmentbasis 
en het papier om bij één doorgang 
hoogwaardige afdrukken te verkrijgen. 
Omdat het papier beweegt en de printkop 
niet, zijn deze afdrukmateriaal ontworpen 
voor nauwkeurige beheersing van de 
papierdoorvoer voor uitmuntende resultaten:

•   Geoptimaliseerd voor HP PageWide 
XL printers en pigmentinkten voor 
hoogwaardige afdrukken

•   Minder inkt met meer kleur op bondpapier 
van HP met ColorPRO-technologie

•   Voordelig bij dagelijks gebruik in hoge 
productie-omgevingen

•   Bestand tegen vervaging en snelle droogtijd
•   Recyclebare21 en FSC®-gecertificeerde 

papieren22

HP bondpapier met ColorPRO-technologie voor 
HP PageWide technologie—verbruik 13,5% minder inkt 
en bied tot 60% meer kleur dan standaard bondpapier,23 
waardoor dit papier een zeer kosteneffectieve oplossing is:

• HP Universal Bond-papier, 3 inch-kern (80 g/m2)
• HP Premium bondpapier, 3 inch-kern (120 g/m2)
• HP Bright White Inkjet papier, 3 inch-kern (90 g/m2)

HP PageWide XL pigmentinkten

U kunt meer informatie over het gehele 
assortiment van printmedia voor grootformaat 

afdruksystemen van HP vinden op: 
HPLFmedia.com

HP PageWide XL afdrukmateriaal:

•   HP Universal papier met coating, 3 inch-kern (90 g/m2)
•   HP Universal zwaargewicht papier met coating, 3 inch-kern 

(131 g/m2)
•   HP posterpapier voor productie, mat, 3 inch-kern (160 g/m2) 
•   HP posterpapier voor productie, wit, 3 inch-kern (160 g/m2) 
•   HP glanzend posterpapier, 3 inch-kern (190 g/m2)
•   HP mat polypropyleen, 3 inch-kern (100 g/m2)

Vind de mediaoplossing die bij uw bedrijf 
en uw HP PageWide XL printer past op 
hp.com/go/mediasolutionslocator

http://hplfmedia.com/
http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator
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Oplossingen van gecertificeerde  
partners van HP10

Productieworkflows Apparatuurbeheer

Kijk voor compatibiliteit op 
www.hp.com/go/pagewidexl3rdparty

Beheer meerdere grootformaatprinters, 
scanners en afwerkingsapparaten van 
verscheidene fabrikanten in een enkele 
workflow. Ontvang taken van zowel 
lokale klanten als klanten op afstand. 
Bekijk voorbeelden van taken, beheer 
en converteer bestandsindelingen en 
bepaal de taakinstellingen met een 
enkele gebruikersinterface. Optimaliseer 
mediagebruik via nesting en voeg 
stempels en watermerken toe aan 
de afgedrukte uitvoer.

Gecertificeerde raster image 
processors
HP heeft een aantal Raster Image 
Processors (RIP's) van derden 
gecertificeerd, waardoor extra controle 
over elementen als kleurbeheer, ICC-
profielbeheer, betegeling en nesten, 
ondersteuning voor meerdere printers 
en optimalisatie van PANTONE® en 
gedeeltelijke kleuren. 

Monitor meerdere grootformaatprinters op 
afstand en traceer gebruik voor accurate 
en tijdige facturering. Beheer apparaten op 
afstand en ontvang informatieberichten 
wanneer verbruiksgoederen bijna 
opraken en klaar zijn voor automatische 
vervanging. Beheer op proactieve wijze 
de servicebehoeften van uw apparaat 
om te zorgen voor maximale uptime.

Uitvoerbeheersoftware
Distribueer technische tekeningen 
binnen uw bedrijf en druk ze af op 
grootformaatprinters van meerdere 
fabrikanten.

Verzamel invoer van meerdere CAD-
toepassingen, Product Data Management, 
ERP en archiefsystemen. Beheer meerdere 
bestandsindelingen (PDF, TIFF, HPGL, CGM, 
DOC, XLS, DWG, JPEG, TXT, SAPGOF).

Samenwerking
Stroomlijn projectmanagement door 
tekeningen eenvoudig te scannen, af te 
drukken en te delen met uw partners 
en klanten over de hele wereld via 
cloudsamenwerkingstechnologie. Ideeën 
in real-time vastleggen en delen.

Kostenterugwinning 
en -toewijzing
Volg grootformaat afdrukvolumes zodat 
afdruk-, scan- en kopieerkosten kunnen 
worden toegewezen aan de juiste 
afdeling, het juiste project of de juiste 
eindgebruiker.

Beveilig de scan-, kopieer- 
en afdrukuitgave
Vergrendel uw grootformaat-MFP's en 
-printers zodat alleen geautoriseerde 
gebruikers die zichzelf kunnen identificeren 
met een pincode of beveiligingskaart de 
apparaten kunnen gebruiken. Voldoe aan 
de wettelijke vereisten HSPD-12 van het 
Department of Defense.
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HP PageWide XL printers zijn de nieuwste toevoegingen 
aan een lijn van innovatieve HP producten die zijn 
ontwerpen via ons Design for Environment (DfE) 
programma. DfE is een technische focus op de 
ontwikkeling van innovatieve producten die klanten kunnen 
helpen om de algehele impact van afdrukken op het milieu 
te verminderen. In tegenstelling tot LED-technologie, werkt 
de HP PageWide technologie zonder fuser, waardoor er 
minder warmte en geluid worden geproduceerd en geen 
ozon vrijkomt.24 De HP PageWide XL printers kunnen 
probleemloos worden geïntegreerd in een werkplek met 
standaardventilatie.25

HP PageWide XL printers hebben verscheidene belangrijke 
milieukeurmerken verdiend waaronder ENERGY STAR®-
certificatie voor superieure energie-efficiëntie en EPEAT 
Silver-registratie,26 waarbij milieuvriendelijke producten 
die voldoen aan strikte criteria in de gehele levenscyclus 
van het product (van materiaalbeperking tot verpakking 
en invloed op luchtkwaliteit) in ogenschouw zijn genomen. 

Daarnaast kunnen HP PageWide XL inktcartridges 
worden gebruikt als een door afdrukbedrijven met een 
Nordic Ecolabel worden gebruikt als een goedgekeurd 
product bij het aanbrengen van Ecolabels op afdrukken 
of voor het updaten van een Nordic Ecolabelling-licentie. 
Alle HP PageWide XL inktcartridges kunnen worden 
teruggestuurd via het gratis, handige HP Planet Partners 
recycleprogramma.27

HP PageWide XL printers zijn een goede keuze om uw 
bedrijf te helpen uw milieudoelen te behalen, zonder 
dat dit ten koste gaat van de prestaties.

Een betere keuze voor uw kantoor en een betere keuze voor het milieu

HP PageWide XL 11 afdrukken en het milieu

Bezoek voor meer informatie: 
www.hp.com/go/environment

http://www.hp.com/go/environment
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HP Financial Services kunnen het eenvoudiger voor 
u maken om de overstap te maken van oude printers 
naar het implementeren van een nieuwe HP PageWide 
XL oplossing. Kies een investeringsoplossing die u helpt 
om een grotere betaling in contanten vooraf te voorkomen, 
en maak gebruik van een maandelijks betalingsprogramma 
dat past bij uw IT-doel en financiële doelen. U kunt in 
4 jaar 10 tot 15% besparen vergeleken met een aankoop 
in contanten.28

 
• Maak de implementatie eenvoudig met de optie om 

betalingen tot 60 dagen uit te stellen
• Start met kleinere betalingen terwijl uw productie en 

productiviteit stijgen, en vergroot betalingen in stappen 
na 6 of 12 maanden met een termijn van 60 maanden

• Recycleservices worden uitgevoerd in overeenkomst 
met toepasselijke milieuwetgeving 

U hebt de flexibiliteit om producten toe te voegen of uit 
te breiden wanneer uw bedrijf groeit. Aan het eind van 
de door u gekozen termijn, maken we het eenvoudig 
voor u om over te stappen naar een volgende generatie 
van HP PageWide XL printers. U hoeft uw printer niet meer 
voor een langere periode te houden tot deze volledig is 
gedevalueerd. U kunt kosten besparen en zo uw bedrijf in 
een positie houden om te groeien en te verbeteren met 
de meest geavanceerde afdruktechnologie.

Versnel afdrukinnovatie met de investeringsoplossingen 
voor HP PageWide XL-printers

Oplossingen van HP Financial Services 
voor HP PageWide XL-printers12

Bezoek voor meer informatie het 
gedeelte Programs and Promotions op 

hp.com/hpfinancialservices.

http://hp.com/hpfinancialservices
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HP Support Services13
Maak gebruik van de beste ondersteuning in zijn klasse die 
aansluit op de behoeften van uw bedrijf.
Focus op de kerntaken van uw bedrijf en werk vol vertrouwen, wetende dat aan de 
ondersteuningsvereisten van uw HP PageWide XL oplossing zal worden voldaan.

Haal het maximale uit HP PageWide technologie, een 
succes sinds 2006, voor de bete betrouwbaarheid 
en afdrukprestaties in zijn klasse. HP 841 PageWide 
XL printkoppen zijn betrouwbaar en gaan lang mee. 
Eenvoudige zelfonderhoudsroutines zorgen ervoor dat 
de printkoppen in topconditie blijven voor voortdurende 
afdrukken van hoge kwaliteit.

Door verscheidene interne sensoren en ingebouwde 
algoritmen, monitort uw HP PageWide XL-printer 
proactief zelf zijn gezondheid. De printer evalueert 
de gegevens om onderhoudsvereisten en eventuele 
mogelijke storingen te voorspellen en waarschuwt 
u en uw ondersteuningsprovider automatisch.

Met een geavanceerde waarschuwing kan uw 
ondersteuningsprovider het printeronderhoud plannen 
en procedures ondersteunen om onverwachte downtime 
te voorkomen, en de onderhoudstaken te plannen die het 
beste bij uw werkprioriteiten aansluiten.

Wanneer er zich een printerprobleem voordoet, detecteren 
interne sensoren de oorzaak en wordt een geautomatiseerd 
diagnostisch proces gestart de meest waarschijnlijke oplossing 
identificeert voor uw ondersteuningsprovider. Dit helpt uw 
ondersteuningsprovider om snel en efficiënt te reageren om 
printerproblemen aan te pakken met behulp van de nieuwste 
technische kennis en de juist reserveonderdelen.

Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf eenvoudig kan overschakelen 
op inkjetafdrukken op hoge snelheid en in kleur, heeft HP goed 
getrainde en gecertificeerde ondersteuningsprofessionals in 
dienst via HP PageWide kanaalpartners om volledige installatie 
van de oplossing en gebruikerstraining te leveren. Deze 
partners bieden ook onderhoud en ondersteuning zoals wordt 
aangegeven in uw servicecontract. HP blijft haar partners 
ondersteunen, waardoor ze uitstekende en effectieve service 
aan u blijven leveren.

Afhankelijk van het land biedt HP Contractuele services, Care Pack 
services of beide. Neem voor meer informatie contact op met uw 
reseller. Bezoek voor een HP Care Pack: 
hp.com/go/carepackcentral

Vertrouw op de bewezen technologie van 
HP PageWide17

Maak gebruik van innovatieve, geautomatiseerde 
ondersteuning

Geavanceerde diagnostiek

Vertrouw op betrouwbare ondersteuningsinstellingen

Ga voor meer informatie naar: 
hp.com/go/pagewidexlservice

http://www.hp.com/go/carepackcentral
http://hp.com/go/pagewidexlservice
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1.  Vergeleken met afdrukken die zijn geproduceerd met HP 970/971/980-inkten die bestand zijn tegen 
vervaging en vocht volgens de certificering ISO 11798 Permanence and Durability Methods. Kijk voor 
testcriteria op hp.com/go/pagewidexlclaims.

2.  Snelste gebaseerd op interne HP-testen en -methodes vergeleken met alternatieven voor afdrukken 
van technische documenten, GIS-plattegronden en point-of-sale (POS)-posters op groot formaat voor 
minder dan $200.000 USD per maart 2015. Productiekostenbesparingen gebaseerd op een vergelijking 
met een setup bestaande uit één monochroom LED-printer en één kleurenproductieprinter, beide 
onder de $150.000 USD, per april 2015. Productiekosten bestaan uit toebehoren en servicekosten, 
printerenergiekosten en bedieningskosten. Kijk voor testcriteria op hp.com/go/pagewidexlclaims.

3.  De snelste gebaseerd op alternatieve LED-printers voor lage oplagen en MFP's 
(minder dan 7 A1/D-pagina's/minuut) per april 2015. Bedieningskosten gebaseerd op LED-technologie 
voor lage oplagen onder $20.000 USD op de markt per april 2015. Bedieningskosten bestaan uit 
toebehoren en servicekosten. Kijk voor testcriteria op hp.com/go/pagewidexlclaims.

4.  Productiekostenbesparingen gebaseerd op een HP PageWide XL 5000-printer vergeleken met een 
combinatie van een monochrome LED-printer voor middelgrote oplagen en een kleurenproductieprinter 
voor middelgrote oplagen (beide onder $40.000 USD) per april 2015. Productiekosten bestaan uit 
toebehoren en servicekosten, printerenergiekosten en bedieningskosten. Kijk voor testcriteria op 
hp.com/go/pagewidexlclaims.

5.  De HP PageWide XL-vouwer is een optionele accessoire. De HP PageWide XL-stacker met hoge capaciteit 
is mogelijk een optionele accessoire. De opties verschillen per land/regio.

6.  Gebaseerd op interne testen door HP met de HP PageWide XL 8000-printer vergeleken met gebruik van 
twee verschillende printers (één monochroom LED-printer, één kleurenprinter). Kijk voor testcriteria op 
hp.com/go/pagewidexlclaims.

7.  Het gebruik van HP SmartStream-software vergeleken met gelijkwaardige softwareprogramma's. 
Kijk voor testcriteria op hp.com/go/pagewidexlclaims.

8.  Voor uitvoer geproduceerd met HP PageWide XL-printers en geproduceerd door LED-printers van 
verschillende fabrikanten die meer dan 50% van de jaarlijkse verzendingen van LED-printers in Noord-
Amerika in 2014 vertegenwoordigen volgens de IDC. Kijk voor testcriteria op 
hp.com/go/pagewidexlclaims.

9.  Technische ISO/US en offsetstandaarden omvatten de Amerikaanse ANSI- en Architectural-standaarden 
voor papierformaten, de ISO A-standaard voor technische documenten en ISO B-standaard voor 
offsetpapierformaten.

10.  Gebaseerd op toebehoren en servicekosten voor vergelijkbare LED-printers die minder dan 
$150.000 USD kosten voor groot formaat afdrukken van technische documenten, in april 2015, wat 
meer dan 80% van het totaal aantal LED-printers voor hoge oplagen in de VS en Europa in 2014 
vertegenwoordigt volgens de IDC. Kijk voor testcriteria op hp.com/go/pagewidexlclaims.

11.  Gebaseerd op toebehoren en servicekosten voor vergelijkbare kleurenprinters die 4 A1/D-pagina's 
per minuut of meer kunnen afdrukken en minder dan $150.000 USD kosten, voor op groot formaat 
afdrukken van technische documenten, per april 2015, en die meer dan 80% van het totaal aantal 
IDC-printers voor hoge oplagen in de VS en Europa in 2014 representeren volgens de IDC. Kijk voor 
testcriteria op hp.com/go/pagewidexlclaims.

12.  Conclusies gebaseerd op interne testen van HP in een scenario voor specifiek gebruik. Vergelijkbare 
printers die LED-technologie gebruiken gebaseerd op LED-printers die in staat zijn 18 tot 22 D/A1 
pagina's per minuut af te drukken en die meer dan 80% het totaal aantal LED-printers voor hoge 
oplagen in de VS en Europa representeert per april 2015, volgens de IDC. Kijk voor testcriteria op 
hp.com/go/pagewidexlclaims.

13.  Gebaseerd op interne testen door HP met de HP PageWide XL 5000-printer vergeleken met het 
voorbereiden en afdrukken van de taak op twee verschillende printers (een vergelijkbare monochrome 
LED-printer voor middelgrote oplagen voor de monochrome pagina's en een kleurenprinter voor de 
kleurenpagina's). Kijk voor testcriteria op hp.com/go/pagewidexlclaims.

14.  Gebaseerd op benodigdheden en servicekosten. Afdrukkosten van monochrome technische documenten 
voor vergelijkbare LED-printers voor middelgrote oplagen, gebaseerd op printers voor groot formaat 
afdrukken van technische documenten op snelheden tussen de 8 en 13 A1/D per minuut in april 2015, 
wat meer dan 80% van het totaal aantal LED-printers voor middelgrote oplagen in de VS en Europa 
in 2014 vertegenwoordigt volgens de IDC. Afdrukkosten van technische documenten in kleur voor 
vergelijkbare kleurenprinters voor middelgrote oplagen, gebaseerd op printers die 4 A1/D-pagina's per 
minuut of meer kunnen afdrukken en minder dan $50.000 USD kosten, voor op groot formaat afdrukken 

van technische documenten, per april 2015, en die meer dan 80% van het totaal aantal IDC-printers voor 
hoge oplagen in de VS en Europa in 2014 representeren volgens de IDC. Kijk voor testcriteria op 
hp.com/go/pagewidexlclaims.

15.  Conclusies gebaseerd op interne testen van HP in een scenario voor specifiek gebruik. Vergelijkbare 
printers die LED-technologie gebruiken gebaseerd op LED-printers die in staat zijn 8 tot 13 A1/D pagina's 
per minuut af te drukken en die meer dan 80% het totaal aantal LED-printers voor middelgrote oplagen 
in de VS en Europa representeert per april 2015, volgens de IDC. Kijk voor testcriteria op 
hp.com/go/pagewidexlclaims.

16.  Conclusies gebaseerd op interne testen van HP in een scenario voor specifiek gebruik. Vergelijkbare 
printers die LED-technologie gebruiken gebaseerd op LED-printers die in staat zijn 4 tot 6 A1/D pagina's 
per minuut af te drukken en die meer dan 80% het totaal aantal LED-printers voor middelgrote oplagen 
in de VS en Europa representeert per april 2015, volgens de IDC. Kijk voor testcriteria op 
hp.com/go/pagewidexlclaims.

17.  De bewezen HP PageWide technologie drijft webpersen van HP PageWide aan (die momenteel goed zijn 
voor 4 miljard afdrukken per maand) en zakelijke printers van de HP X-serie.

18.  Door gebruik te maken van HP SmartStream-software kunnen het voorbereiden en verwerken van taken 
dubbel zo snel worden voltooid.
 Conclusie gebaseerd op een interne test van HP waarbij de tijd werd gemeten die nodig was om pagina's 
uit een document van 50 pagina's op te halen en af te drukken met verschillende printers en met gebruik 
van vergelijkbare software.

19.  Adobe PDF Print Engine 3 is het renderingsplatform van de nieuwste generatie en is geoptimaliseerd 
voor de totale PDF-workflow. Adobe PDF Print Engine 3 combineert prestatieoptimalisatie met een 
nieuw schaalbaar frame voor digitale persen met een hoge snelheid, printers op grootformaat en 
CTP-plaatbelichters. Adobe PDF Print Engine 3 is het snelste renderingsplatform voor de betrouwbare 
reproductie van complexe inhoud met veel grafische details. Ga voor meer informatie naar 
adobe.com/products/pdfprintengine.

20.  Monochroom scannen: A1/D-afbeelding met zwarte tekstgraphics op 200 dpi, kleurscannen: 
A1/D volledig geïnkte kleurenafbeelding op 200 dpi, 24 bit RGB.

21.  De beschikbaarheid van het terugnameprogramma van HP Large Format Media varieert. Sommige 
herbruikbare papieren van HP kunnen via algemeen beschikbare recyclingprogramma's worden 
hergebruikt. Recyclingprogramma's zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio. 
Zie HPLFMedia.com/hp/ecosolutions for details.

22.  BMG-handelsmerklicentiecode FSC®-C115319, raadpleeg fsc.org. HP handelsmerklicentiecode 
FSC®-C017543, raadpleeg fsc.org. Niet alle FSC®-gecertificeerde producten zijn beschikbaar in alle 
regio's. U kunt meer informatie over het gehele assortiment van afdrukmateriaal voor grote formaten 
van HP vinden op HPLFMedia.com.

23.  Gebaseerd op inktverbruik en kleurenspectrumberekeningen van HP papier met ColorPRO-technologie 
en standaardpapier zonder ColorPRO-technologie, bij afdrukken op de HP PageWide XL 8000 printer.

24.  Gebaseerd op tests van derden, uitgevoerd in 2014 en 2015 waarbij geen ozon werd aangetroffen.
25.  Speciale ventilatieapparatuur (luchtfiltering) is niet vereist om te voldoen aan de Amerikaanse 

OSHA-vereisten. De klant is vrij om speciale ventilatieapparatuur te installeren; er wordt hierover geen 
specifieke aanbeveling door HP gedaan. Naar alle waarschijnlijkheid hebt u geen speciale ventilatie 
nodig. Als u twijfelt moet u de nationale en regionale vereisten en richtlijnen raadplegen.

26.  Geregistreerd voor EPEAT indien van toepassing en/of ondersteund. Zie epeat.net voor registratiestatus 
en beoordeling per land.

27.  Bezoek hp.com/recycle om te zien hoe u kunt deelnemen en voor de beschikbaarheid van het 
HP Planet Partners-programma; het programma is mogelijkerwijs niet beschikbaar in uw gebied. 
Als dit programma niet op uw locatie beschikbaar is, en voor andere verbruiksartikelen die 
niet zijn inbegrepen in het programma, raadpleegt u lokale afvalverwerkers om een geschikte 
verwijderingsoplossing te vinden.

28.  Financiering en serviceaanbiedingen zijn beschikbaar via Hewlett Packard Financial Services Company 
en dochterondernemingen en gerelateerde bedrijven (gezamenlijk HPFSC) in bepaalde landen en zijn 
onderworpen aan kredietacceptatie en uitvoering van standaard HPFSC-documentatie. Koersen en 
voorwaarden zijn gebaseerd op de kredietwaardigheid van de klant, het soort aanbieding, service en/
of apparatuurtype en opties. Mogelijk komen niet alle klanten in aanmerking. Niet alle diensten en/of 
aanbiedingen zijn in alle landen/regio's beschikbaar.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit gegevensblad kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
De enige garanties voor producten en diensten van HP worden vermeld in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en 
diensten worden geleverd. Niets uit deze informatie dient te worden opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor fouten 
van technische of redactionele aard of ontbrekende informatie in deze handleiding.

Adobe en Adobe PostScript 3 zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-handelsmerk zijn 
gedeponeerde merken van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. 
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