
HP Designjet Z5400 PostScript ePrinter

Den första ePrinter-skrivaren för grafik med flera rullar som kan producera hållbara utskrifter på
ett effektivt sätt.

1 För utskrift av utfallande bilder krävs fotopapper.
2 Med HP 772 eller HP 70 originalfotobläck. Beständighetsvärdering vid visningsförhållanden för skyltning inomhus/skyddat
från direkt solljus, under glas, utförd av HP Image Permanence Lab och/eller av Wilhelm Imaging Research, Inc. på olika
HP-medier. Mer information finns på hp.com/go/supplies/printpermanence
3 Endast filer i TIFF-, JPEG- och PDF-format kan skickas med e-post med en storleksgräns på 10 MB.
4 Jämfört med HP Designjet Z5200 fotoskrivare.

Klara av snabba leveranser med två rullar och ett
smart arbetsflöde.
● Var förberedd: klara av brådskande beställningar med den första
ePrinter-skrivaren för grafik som har flera rullar och smart medieväxling.

● Öka driftstiden med färre rullbyten och bekväma statusmeddelanden
angående bläcknivå och uppdateringar av den inbyggda programvaran m.m.

● Förhandsgranska, beskär och skriv ut PDF-, PostScript®, HP-GL/2-, TIFF- och
JPEG-filer snabbt med HP Instant Printing PRO.

● Förkorta dina leveranstider med en 320 GB hårddisk, utfallande utskrifter1
och snabbtorkande HP-fotobläck.

Imponera på dina kunder med högsta kvalitet och
hållbarhet.
● Framställ egna affischer, foton, utskrifter på kanvas, bakgrundsbelysta
utskrifter, inomhusskyltar, butiksaffischer, linjeritningar och kartor.

● Gör intryck på kunderna med svartvita bilder av högsta kvalitet med tre
nyanser av svart fotobläck från HP.

● Uppnå jämna färgnyanser tack vare HP Multi-Dimensional Smart Drop
Placement Technology.

● Utöka ditt utbud med vattentåliga utskrifter som håller i upp till 200 år med
HP:s fotobläck2.

Upplev enkel och effektiv drift med uppbackning av
HP:s tillförlitlighet
● Förenkla driften med utskrift via USB-minne och e-post3, en färgpekskärm
och förhandsgranskning.

● Få garanterat tillförlitlig färg med HP Professional PANTONE® färgemulering
och inbyggd Adobe® PostScript®/PDF.

● Automatisk droppdetektering och intelligent maskning hjälper till att
säkerställa bildkvaliteten och ger minskat rengöringsbehov och mindre spill.

● Använd bläck mer effektivt tack vare en optimerad bläckkonfiguration4.

http://hp.com/go/supplies/printpermanence


HP Designjet Z5400 PostScript ePrinter
Tekniska specifikationer
Skriv ut
Utskriftshastighet 53 m²/h; Mekanisk utskriftstid. Utskrift i snabbt läge med Economode aktiverat på HP Bright

White-papper för bläckstråleskrivare (brevpapper) med HP:s fotobläck.

Utskriftsupplösning Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat)

Marginaler (topp x botten x vänster x
höger)

Rulle: 5 x 5 x 5 x 5 mm (utfallande på rullar med fotopapper)
Ark: 5 x 17 x 5 x 5 mm

Teknik HP bläckstråleskrivare

Bläcktyper Pigmentbaserat

Bläckfärger 6 (cyan, magenta, gult, grått, mattsvart, fotosvart)

Bläckdroppe 4 pl (lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)

Skrivhuvudmunstycken 2112

Skrivhuvuden 3 (magenta och gult, matt svart och cyan, fotosvart och ljusgrått)

Linjenoggrannhet +/- 0.1% (+/- 0,1 % av den specificerade vektorlängden eller +/- 0,2 mm (beroende på vad som
är störst) vid 23 °C (73 ºF), 50-60 % relativ luftfuktighet, på A0/E matt HP-film i läget Bästa eller
Normal med HP:s fotobläck)

Minsta linjebredd 0,04 mm (HP-GL/2-adresserbart)

Garanterad minimiradbredd 0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Maximal utskriftslängd 91 m (beroende på applikation)

Maximal utskriftsvikt 11,9 kg

Maximal optisk densitet 4 L* min/2,5 D

Medier
Hantering Automatisk matning från två rullar; smart rullväxling; arkmatning; medieutmatningsfack;

automatiskt skärverktyg (skär alla material utom kanvas och banderoller)

Typer Fotopapper, provtryck, konstnärspapper, självhäftande, banderoller och skyltar, bond och
bestruket papper, bakgrundsbelyst, tyg/textil

Vikt 60 till 500 g/m²

Format 210 x 279 till 1118 x 1676 mm

Tjocklek Upp till 0,5 mm

Minne
Standard 64 GB (virtuellt), Baserat på 768 MB RAM

Hårddisk Standard, 320 GB

Anslutning
Gränssnitt (standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0; 1 EIO Jetdirect-tillbehörsplats

Gränssnitt (tillval) HP Jetdirect EIO-printservrar

Skrivarspråk (standard) Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2 och HP-RTL (
(HP-GL/2 and HP-RTL endast tillgängligt via HP Instant Printing PRO eller HP Embedded Web
Server)

Drivrutiner sommedföljer PostScript-drivrutiner för Windows och Mac

Miljökrav
Drifttemperatur 5 till 40 ºC

Förvaringstemperatur -25 till 55 ºC

Luftfuktighet vid drift 20 till 80 % relativ luftfuktighet

Luftfuktighet vid förvaring 0 till 95 % RH

Akustisk
Ljudtryck 45 dB(A)

Ljudeffekt 6,7 B(A)

Yttermått (b x d x h)
Skrivare 1770 x 721 x 1050 mm

I förpackning 1930 x 770 x 710 mm

Vikt
Skrivare 86 kg

I förpackning 115 kg

Strömförbrukning
Högst <120 W (utskrift); <27 W (redo); <5 W/<22 Wmed inbyggd Digital Front End (viloläge); 0,1 W

(avstängd)

Strömförsörjningskrav Inspänning (autoreglerande): 100 till 240 V~ (± 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max

Medföljer
E1L21A HP Designjet Z5400 PostScript ePrinter; skrivhuvuden; introduktionsbläckpatroner; skrivarstativ

och pappersfack; spindlar; snabbreferensguide; installationsaffisch; startprogramvara;
strömsladd

Certifiering
Säkerhet EU (överensstämmer med LVD och EN 60950-1); Ryssland/Kazakstan (EAC)

Elektromagnetisk Överensstämmer med kraven för klass B: EU (EMC-direktivet)

Miljö ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH

ENERGY STAR Ja

Garanti
Ett års begränsad hårdvarugaranti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på
produkt, land och lokal lagstiftning.

Beställningsinformation
Produkt
E1L21A HP Designjet Z5400 1118 mm PostScript ePrinter

Tillbehör
CN538A HP Designjet 3-tums Core-adapter

J8025A HP Jetdirect 640n printserver

Q6709A HP Designjet 1118 mm rullmatningsspindel

Bläckpåfyllning
C9404A HP 70 mattsvart och cyan skrivhuvud

C9406A HP 70 magenta och gult skrivhuvud

C9407A HP 70 skrivhuvud, fotosvart och ljusgrått

C9448A HP 70 130 ml mattsvart bläckpatron

C9449A HP 70 130 ml fotosvart bläckpatron

C9451A HP 70 130 ml ljusgrå bläckpatron

C9452A HP 70 130 ml cyan bläckpatron

C9453A HP 70 130 ml magenta bläckpatron

C9454A HP 70 130 ml gul bläckpatron

CN629A HP 772 300 ml Designjet-bläckpatron, magenta

CN630A HP 772 300 ml gul Designjet-bläckpatron

CN633A HP 772 300 ml fotosvart Designjet-bläckpatron

CN634A HP 772 300 ml ljusgrå Designjet-bläckpatron

CN635A HP 772 300 ml mattsvart Designjet-bläckpatron

CN636A HP 772 300 ml cyan Designjet-bläckpatron

Förbrukningsmedier
C0F29A HP självhäftande glättat polypropylen för vardagsbruk i 2-pack – 1067 mm x 22,9 m (42 tum x 75

fot)

C2T54A HP Premiummatt polypropylen i 2-pack – 1067 mm x 22,9 m (42 tum x 75 fot)

C6030C HP tungt bestruket papper - 914 mm x 30,5 m (36 tum x 100 fot)

C6810A HP Bright White bläckstrålepapper-914 mm x 91,4 m (36 tum x 300 fot)

CH025A HP matt polypropylen för vardagsbruk i 2-pack - 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 fot)

Q7996A HP Premium snabbtorkande satinfotopapper - 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 fot)

Service och support
U0LZ3E – HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet Z5400ps-44in
U0LZ8E – HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 9x5 för Designjet Z5400ps-44in
U0LZ4E – HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet Z5400ps-44in
U0LZ5E - HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet Z5400ps-44in
U0MA2PE – HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet Z5400ps-44in efter garantitiden
U0MA4PE – HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar 9x5 för Designjet Z5400ps-44in efter garantitiden
U0MA6PE – HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet Z5400ps-44in efter garantitiden

Supporttjänsterna för HP Designjet erbjuder lösningar för verksamhetskritiska miljöer: installation, utökad
support och underhåll samt olika mervärdestjänster. Mer information finns på hp.com/go/designjet/support.

Använd HP originalbläck och skrivhuvuden för konsekvent hög kvalitet och tillförlitlig prestanda som ger färre
driftsavbrott. Om du vill veta mer, gå till hp.com/go/OriginalHPinks.

Om du vill se hela HPs portfölj med material till storformatsskrivare, gå till globalBMG.com/hp.

För mer information om substrat och storlekar för HPs storformatsmedier, besök oss online på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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