
HP DESIGNJET  
Z PRO-PRINTERS

De hoogste professionele fotokwaliteit en 
oplossingen voor precisieprints1 van groot formaat



Met HP DesignJet Z Pro-printers kunt u het breedste kleurbereik1 leveren met 
RGB HP Vivid Photo-inkt en kleurnauwkeurigheid en consistentie bereiken dankzij  
de ingebouwde spectrofotometer.2 Met de kerntechnologieën van HP, zoals 
HP Pixel Control en de HP Gloss Enhancer Kit,3 kunt u uitzonderlijke kwaliteit,1 
vloeiende kleurovergangen en superieure glansuniformiteit verwachten.3

Neem meer projecten aan zonder u zorgen te maken over deadlines. Print tot 
46% sneller met een betere printkwaliteit4 en verhoog de efficiëntie dankzij 
het spindelloze systeem, de automatische rolinvoer en de optionele dubbele 
rol. Profiteer van onze universele HP HDNA-printkoppen en recyclebare 1-liter 
HP Eco-Carton-inktcartridges5 voor de HP DesignJet Z9+ Pro om het aantal 
onderdeelverwisselingen te verminderen en de uptime van uw printer te verhogen.

Waar u ook bent, met HP DesignJet Z Pro-printers bent u altijd goed voorbereid. 
Bestuur uw printoperaties vanaf vrijwel elke plek, deel media-instellingen 
eenvoudig op afstand en reageer snel op meldingen over supplies, de 
systeemstatus en verbindingsproblemen met HP PrintOS.6 

Verminder uw zorgen en krijg meer gedaan. Met HP DesignJet Z Pro-printers kunt 
u gerust zijn dat uw bedrijf veilig is tegen aanvallen en malware. Bescherm uw data 
en netwerk7 met ingebouwde beveiligingsfuncties en houd uw apparaten veilig door 
voorkeuren in te stellen op elk gewenst tijdstip.
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ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN

Print afdrukken van groot 
formaat van professionele 

kwaliteit met het zeer 
brede kleurenbereik  

van RGB HP Vivid  
Photo-inkt.8

Produceer uitzonderlijke 
kunstreproducties 
voor galerijen en 

kunstenaars1 op een 
groot aantal verschillende 

printmaterialen, zoals 
canvas en fine art-papier.

Creëer opvallende 
advertenties op 

verschillende soorten 
materialen en verfraai  

uw winkel met 
hoogwaardige graphics.

Lever kaarten van 
groot formaat die 

breedschalige, ruimtelijke 
informatie communiceren 
met de grootste precisie 

en fijnste details.9 

KUNSTREPRODUCTIES
POP-/POS-SIGNAGE 

VOOR DE  
DETAILHANDEL

GIS-KAARTEN
PROFESSIONELE 

FOTOGRAFIE



HP Pixel Control
Perfecte overgangen en 
specifieke kleurtinten

Spindelloos, automatische rolinvoer 
en optionele multifunctionele rol 
voor een tweede rol of take-up reel
Razendsnelle mediaverwerking11

Spectrofotometer2

Kleurprecisie, consistentie 
en mediaprofilering

Slim voorpaneel
4,3 inch (10,9 cm) 
kleurentouchscreen met 
functie voor snel herprinten

Universele, door de 
gebruiker vervangbare 
HP HDNA-printkoppen
Verbeterde printeruptime 
en fijne details

HP Eco-Carton-
inktcartridges 
80% plasticreductie10 -  
1 liter (HP DesignJet  
Z9+ Pro) en 500 ml  
(HP DesignJet Z6 Pro)

Chromatische RGB 
HP Vivid Photo-inkt
Breedste kleurenbereik1 
en waterbestendige en 
kleurvaste afdrukken12

Optionele HP Gloss 
Enhancer Upgrade Kit
Superieure glansuniformiteit3

HP Connection 
Inspector, HP Secure 
Boot en Whitelisting
De veiligste 
grootformaatprinter  
ter wereld7

HP PrintOS6

Controle op afstandINDRUKWEKKENDE 
TECHNOLOGIEËN 
EN CAPACITEITEN

HP DesignJet Z9+ Pro 64-in Printer
HP Everyday Instant-dry Gloss Photo Paper with HP Gloss Enhancer



Lever een uitzonderlijke beeldkwaliteit1

HP Pixel Control biedt scherpe details, zorgvuldige besturing en 
vloeiende kleurovergangen, zelfs bij lastige kleurcombinaties. 
HP Pixel Control besluit direct welke soorten pixels in elk 
gebied van een afdruk moeten worden gecombineerd om het 
gezichtsvermogen van een menselijk oog na te bootsen.

Zonder HP Pixel Control

Bij analoge kleurverwerking wordt een afbeelding 
gescheiden en verwerkt in inktlagen, waardoor er 
weinig controle is over de inktcombinaties. Dit kan 
resulteren in:

• Minder details en contrast
• Minder levendige kleuren
• Contouren, artefacten

Met HP Pixel Control

HP heeft een nieuwe manier van kleurbeheersing 
uitgevonden door een technologie te ontwikkelen 
die optimaal gebruikmaakt van digitaal printen.

Kleur wordt gedefinieerd en samengesteld voor elke 
pixel, waardoor nieuwe inktcombinaties ontstaan.

• Scherpe details
• Rijke, donkere kleuren
• Vloeiende kleurovergangen

Inktlagen
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Produceer afdrukken met heldere details en 
kleuren met hoog contrast met de dual drop 
weight-technologie van HP High Definition Nozzle 
Architecture (HDNA)-printkoppen. Met behulp 
van dual drop weight-technologie produceren 
hoogwaardige HP printkoppen een combinatie 
van grote druppelformaten voor robuuste 
gebiedsvullingen bij hoge snelheden, terwijl kleine 
druppelgroottes zichtbare korrels verminderen, 
zodat er geen lichtgekleurde inkt nodig is.

HP High Definition Nozzle Architecture

HP HDNA-printkoppen maken, 
samen met HP Pixel Control,  
het breedste kleurenbereik in  

uw afdrukken mogelijk, waardoor 
een PANTONE®-dekking van  

93% wordt bereikt – 26%  
meer bereik ten opzichte  
van de vorige generatie  

HP DesignJet-fotoprinters.13  
Zo kunt u de beeldkwaliteit van 
een 12-inktprinter evenaren of 

overtreffen met slechts 9 inkten.

De spectrofotometer,2 
ingebouwd met de  

HP DesignJet Z9+ Pro,  
maakt nauwkeurige kleuren  

en consistentie mogelijk,  
zodat u kunt werken met een 
breed scala aan materialen.  

Zo creeërt u uw eigen  
ICC-profielen of downloadt  

u deze direct van de websites 
van medialeveranciers.14

* De effen vorm komt overeen met de HP DesignJet Z6810-productieprinter.  
Wireframe komt overeen met HP DesignJet Z9+ Pro 64-in Printer.

Met behulp van de optionele 
glansversterkingskit kunt 
u upgraden tot superieure 

glansuniformiteit.3 
Glansversterking is een 

functie waarmee vervaging 
op glanzend en semi-
glanzend fotopapier 

wordt geminimaliseerd en 
afbeeldingen met uniforme 
glans worden gemaakt, van 
markering tot schaduwen.

SPECTROFOTOMETER2 GLANSVERSTERKER3HET BREEDSTE 
KLEURENBEREIK1

HP DesignJet Z9+ Pro 64-in Printer
HP Everyday Instant-dry Gloss Photo Paper with HP Gloss Enhancer



Neem meer opdrachten aan. Print tot 18% sneller 
en met een betere kwaliteit op gesatineerde 
fotomedia en 46% sneller op canvas.4

HP DesignJet Z Pro-printers zijn ontworpen 
met oog voor de gebruiker en bieden de snelste 
mediaverwerkingservaring11. Met de spindelloze, 
automatische rolinvoer en de optionele dubbele 
rol staat gebruiksgemak voorop.

• Recyclebare 1-liter HP Eco-Carton-inktcartridges  
voor de HP DesignJet Z9+ Pro om 
suppliesinterventies te verminderen.5

• Universele, door de gebruiker vervangbare 
printkoppen zijn te gebruiken met alle inkten 
en maken het vervangen van onderdelen en 
voorraadbeheer makkelijk.

IDEAAL VOOR PRODUCTIE-EISEN

HOGE PRODUCTIVITEIT TIJDENS ELKE FASE

EFFICIËNT EN ERGONOMISCH ONTWERP

LAGER SUPPLIES-
INTERVENTIERATIO

VERMINDER MEDIA-INTERACTIES MET DE AUTOMATISCHE 
ROLINVOER

PROFITEER VAN EEN COMFORTABELE EN 
GEMAKKELIJKE LAADERVARING

Optionele multifunctionele rol  
(werkt als take-up reel of een tweede 

rol met automatische rolinvoer)

Mogelijkheid tot 
softwaregestuurde 

rolverwisseling

SNELLER
+40% MEDIA LADEN15

VERMIJD DE NOODZAAK OM BEPAALDE KANTOORRUIMTES TOT 
VERBODEN GEBIED TE VERKLAREN DANKZIJ HET SPINDELLOZE 
SYSTEEM

BESPAAR 90 SECONDEN OP ELKE MEDIAVERWISSELING 
MET DE OPTIONELE DUBBELE ROL16



SLIM PRINTEN
Krijg uw printactiviteiten onder controle dankzij HP PrintOS6-cloudgebaseerde technologie die 

ontworpen is om uw uptime te optimaliseren, ongekend inzicht te bieden in uw bedrijfsvoering 
en uw productieprocessen te vereenvoudigen. 

Houd uw dagelijkse projecten onder controle en neem goed geïnformeerde beslissingen op basis 
van realtime gegevens met HP PrintBeat.6 

Deel eenvoudig media-instellingen op afstand en krijg inzicht in de werkwijze van operators met het 
HP Configuration Center.6

Krijg zicht op uw HP printers en bekijk hun status, downtime en verbruik van inkt en substraten met 
de mobiele HP PrintOS-app.
Download mediaprofielen van derden direct vanaf uw printer of desktop met HP PrintOS.6

Vertrouw op het uitgebreide RIP-certificeringsprogramma van HP voor integratie met uw bestaande 
workflows.17

U kunt ICC-profielen extern importeren van RIP's om de gewenste ICC-kleuren aan te passen.

Beheer uw printactiviteiten waar u maar wilt

Profiteer van een naadloze integratie met uw bestaande 
workflows



DE VEILIGSTE  

VAN DE WERELD
Firewalls alleen zijn niet bestand tegen aanvallen van geavanceerde hackers.

Elk endpoint in de infrastructuur moet met meerdere beschermingslagen worden beveiligd.

Bescherm uw apparaten, gegevens en documenten met beveiligingsoplossingen van HP.

Grootformaat printers7

Bescherm uw apparaten

• HP Secure Boot
• Whitelisting
• Front Panel Access 

Lock
• Netwerkpoorten 

en protocollen 
uitschakelen

• Harde schijf met 
zelfversleuteling

• Bestanden veilig 
wissen

• Schijf veilig wissen

• Pull-printen
• Printen met 

pincode

• Gecodeerde 
communicatie

Bescherm uw data

In rust

Aan het verzenden

Bescherm uw documenten



DE SLEUTEL TOT 
UW SUCCES

Optimaliseer uw printeruptime en zorg voor zekerheid met HP Services. Wij bieden de professionele 

ondersteuning die u nodig hebt om optimaal gebruik te maken van uw printer, van installatie, 

uitgebreide ondersteuning en onderhoud tot verschillende value-added services.

Voer eenvoudig 
kwaliteitsdiagnoses van  

de afdrukkwaliteit uit met  
HP Control Print.18 Eén plot 
voor diagnostiek – minder  

inkt en verspilling van media.

Verhelp veelvoorkomende 
problemen op elk moment  

van de dag of nacht op afstand 
dankzij de troubleshooters van 

HP Support Assistant en de 
Virtual Agent van HP.19

Profiteer van onze Support Care 
Packs20: garantie-uitbreidingen 

voor hulp op afstand, de 
levering van onderdelen en 

onsite ondersteuning voor uw 
printer, zodat u de uptime van 

uw product kunt verhogen. 

HP CONTROL PRINT HP SUPPORT ASSISTANT HP CARE PACKS



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De 
van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten 
en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een 
aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. 
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1 Gebaseerd op de HP DesignJet Z9+ Pro-printer. De allerbeste professionele fotokwaliteit met het breedste kleurenbereik. Gebaseerd op tests in opdracht van HP en uitgevoerd door Sogeti in januari 2021 waarbij  
de HP DesignJet Z9+ Pro 64-inch printer werd vergeleken met vergelijkbare concurrerende printers die volgens IDC vanaf 2020 het grootste marktaandeel wereldwijd vertegenwoordigen. Bij de tests werd in  
CIE-laboratoria het kleurenbereikvolume (hoe hoger, hoe beter) vergeleken van afdrukken op HP Premium Instant-dry Satin-fotopapier in de beste modus. Test uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden voor  
alle printers waarbij het TC9.18-doel werd gemeten met de i1-spectrofotometer van X-rite.

2 De HP DesignJet Z9+ Pro 64-inch printer bevat een geïntegreerde i1-spectrofotometer van X-Rite. De nauwe samenwerking tussen HP en X-Rite heeft geleid tot een betrouwbare, uitvoerig geteste oplossing die de 
gebruikers gemak, kwaliteit en betrouwbaarheid biedt.

3 Gebaseerd op tests in opdracht van HP en uitgevoerd door Sogeti in januari 2021 waarbij de HP DesignJet Z9+ Pro 64-inch printer werd vergeleken met vergelijkbare concurrerende printers die volgens IDC vanaf 
2020 het grootste marktaandeel wereldwijd vertegenwoordigen. Bij de tests werd de standaardafwijking van het glansniveau in GU-units bij een meethoek van 20° (hoe kleiner, hoe beter) vergeleken van afdrukken 
op glanzend fotopapier in de beste modus. HP DesignJet Z9+ Pro 64-inch printer getest met HP Premium Instant-dry Gloss-fotopapier in de beste modus met de glansverhoger geactiveerd. HP Gloss Enhancer kan 
worden gebruikt op elk fotopapier, uitgezonderd papier met een matte afwerking. Niet inbegrepen, apart aan te schaffen.

4 Gebaseerd op interne tests van HP in januari 2021 vergeleken met de HP DesignJet Z6810 60-inch productieprinter. Op HP Premium Instant-dry Satin-fotopapier in beste modus kan de HP DesignJet Z9+ Pro  
64-inch printer een snelheid tot 152 ft2/uur (14,1 m2/uur) bereiken, vergeleken met de HP DesignJet Z6810 60-inch productieprinter die een snelheid tot 129 ft2/uur (12 m2/uur) kan bereiken. Op HP Artist Matte 
Canvas-papier in standaardmodus kan de HP DesignJet Z9+ Pro 64-inch printer een snelheid tot 205 ft2/uur (19 m2/uur) bereiken, vergeleken met de HP DesignJet Z6810 60-inch productieprinter die een snelheid 
tot 140 ft2/uur (13 m2/uur) kan bereiken.

5 De buitenste doos van de HP Eco-Carton-inktcartridge is 100% recyclebaar via plaatselijke karton-/papierprogramma's. Interne materialen, inclusief de inktzak, zijn 55% recyclebaar en kunnen gratis worden 
geretourneerd via het HP Planet Partners-programma om de plastic onderdelen te laten verwerken. Geen afval. Kijk voor het retourneren van inktzakken/printkoppen/afdrukken op hp.com/recycle voor informatie 
over deelname en beschikbaarheid van het HP Planet Partners-programma; het programma is niet in alle rechtsgebieden beschikbaar.

6 Een HP PrintOS-account en een apparaat met internetverbinding zijn vereist. Kijk voor meer informatie op printos.com.
7 Gebaseerd op een vergelijking van gepubliceerde beveiligingsspecificaties in opdracht van HP en uitgevoerd door Sogeti in januari 2021. Bij de tests werd de HP DesignJet Z6 Pro 64-inch printer vergeleken met 

concurrerende printers die volgens IDC vanaf 2020 het grootste marktaandeel wereldwijd vertegenwoordigen. Vergelijkingsmatrix en verdere details zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
8 RGB HP Vivid Photo inkt is alleen compatibel met de HP DesignJet Z9+ Pro-printer en de HP DesignJet Z9+ PostScript®-printerserie.
9 Hoogste precisie op basis van tests in opdracht van HP en uitgevoerd door Sogeti in maart 2021 waarbij de HP DesignJet Z6 Pro 64-inch printer werd vergeleken met vergelijkbare concurrerende printers die volgens 

IDC vanaf 2020 het grootste marktaandeel wereldwijd vertegenwoordigen. Bij de tests werd de minimumafstand tussen twee lijnen vereist voor correcte reproductie van de lijnen (hoe kleiner de afstand, hoe hoger 
de precisie) vergeleken van afdrukken op gestreken papier in standaardmodus. 

10 De buitenste doos van de HP Eco-Carton-inktcartridge is 100% recyclebaar via plaatselijke karton-/papierprogramma's. Interne materialen, inclusief de inktzak, zijn 55% recyclebaar en kunnen gratis worden 
geretourneerd via het HP Planet Partners-programma om de plastic onderdelen te laten verwerken. Geen afval. Kijk voor het retourneren van inktzakken/printkoppen/afdrukken op hp.com/recycle voor informatie 
over deelname en beschikbaarheid van het HP Planet Partners-programma; het programma is niet in alle rechtsgebieden beschikbaar.

11 Gebaseerd op tests in opdracht van HP en uitgevoerd door Sogeti in januari 2021 waarbij de HP DesignJet Z6 Pro 64-inch printer en de HP DesignJet Z9+ Pro 64-inch printer werden vergeleken met vergelijkbare 
concurrerende printers die volgens IDC vanaf 2020 het grootste marktaandeel wereldwijd vertegenwoordigen. Bij de tests werd een rol van 44 inch Océ-ontwerppapier van 75 gram gebruikt. Hierbij werd de tijd 
gemeten tussen het plaatsen van de rol in de rolhouder en het voltooien van de installatie van de rol door de printer. De test werd uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden voor beide printers (het plaatsen  
van de bovenste rol en het gebruik van standaardinstellingen voor detectie van de scheefheid en het formaat).

12 De prestaties variëren afhankelijk van verschillen in het schrijfsysteem. Schatting van printbestendigheid door HP Image Permanence Lab gebaseerd op dezelfde samenstelling van HP Vivid foto-inkt met de  
HP DesignJet Z6200-fotoproductieprinter met gebruik van zes soorten inkt. Waterbestendigheid varieert afhankelijk van de printer en het afdrukprofiel. Waterbestendigheidstests van HP Image Permanence  
Lab op een reeks HP media volgens de ISO 18935-procedure. Zie HPLFMedia.com/printpermanence voor meer informatie.

13 Gemeten met Konica Minolta FD-9, met glanzend fotopapier van HP Premium Instant-dry in de beste printmodus (extra passes ingeschakeld). Met gebruikmaking van de opbouwmethode voor het kleurenbereik = 
alfavorm met waarde = 1000, zonder kleurbeheer.

14 Ga voor meer informatie naar hp.com/go/DesignJetOriginalHPinks.
15 Tot 40% minder tijd op basis van interne tests van HP in februari 2021 waarbij de HP DesignJet Z6 Pro- en Z9+ Pro 64-inch printers werden vergeleken met de HP DesignJet Z6610/Z6810 60-inch productieprinters 

zonder optie voor een tweede rol. Multifunctionele rolaccessoire voor HP DesignJet Z Pro 64-inch printers wordt apart verkocht. 
16 Gebaseerd op interne tests van HP in januari 2021 waarin de HP DesignJet Z9+ Pro 64-inch printer vergeleken werd met de HP DesignJet Z6800 en Z6810, en de HP DesignJet Z6 Pro 64-inch printer vergeleken  

werd met de HP DesignJet Z6600 en Z6610, door een rol gewoon papier van 60 inch te laden. Hierbij werd de tijd gemeten tussen het plaatsen van de rol in de rolhouder en het voltooien van de installatie van de  
rol door de printer. Test uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden voor alle printers (het plaatsen van de bovenste rol en het gebruik van standaardinstellingen voor detectie van de scheefheid en het formaat).

17 Kijk voor een lijst met door HP gecertificeerde RIP's op hp.com/us-en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html.
18 HP Control Print is een hulpgids voor het oplossen van problemen met de afbeeldingskwaliteit die is ingebouwd in HP DesignJet Z6 Pro- en Z9+ Pro 64-inch printers.
19 Voor HP Support Assistant 8 is .NET Framework 4.5 of hoger vereist. HP Virtual Agent is beschikbaar in bepaalde landen.
20 Kijk voor meer informatie op hp.com/go/cpc.
21 Maximum uitvoersnelheid voor kleurenafbeelding bij 100% kleurdekking. Geprint op maximaal rolformaat met originele HP Vivid foto-inkt.

HP DESIGNJET

Z PRO-PRINTERS
HP DesignJet Z9+ Pro  

64-in printer

9 inktkleuren: C, M, Y, mK, pK, G, CR, 
CG, CB (Gloss Enhancer - optioneel)

Best Glossy Paper:
14,1 m2/u (152 ft2/u)21

Take-up reel, multifunctionele rol, 
glansversterkingskit, PostScript®/

PDF-upgradekit

Fast Plain Paper:
98 m2/u (1055 ft2/u)

Take-up reel, multifunctionele 
rol, PostScript®/PDF-upgradekit

1 liter 500 ml

1626 mm (64 in)Afdrukbreedte

Inktcartridges

Cartridgegrootte

Printsnelheid

Hoofdaccessoires

Controle op afstand

Beveiliging

HP PrintOS6

Alle beveiligingsprotocollen

6 inktkleuren: C, M, Y, mK, pK, CR

HP DesignJet Z6 Pro  
64-in printer

http://hp.com/recycle
http://www.printos.com
http://hp.com/recycle
http://HPLFMedia.com/printpermanence
http://hp.com/go/DesignJetOriginalHPinks
http://hp.com/us-en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html
http://hp.com/go/cpc

