
S O R O Z A T

D E S I G N J E T  S T U D I O
H P

GONDOLKODJON NAGYBAN 
NYOMTASSON EGYSZERŰEN



AZ EGYEDI MEGJELENÉS TELJESÍTMÉNNYEL  
PÁROSUL

A HP DesignJet Studio sorozat nyomtatói valószínűleg az 

első olyan nagy formátumú nyomtatók, amelyeknek már a 

megjelenése is illeszkedik az irodai környezetbe, és amelyek két 

különböző kivitelben kaphatók.

A SZÉNLÁBNYOM 
CSÖKKENTÉSE

A HP DesignJet Studio nyomtató 

az első nettó szénsemleges  

HP DesignJet plotter, ahol a  

HP ellensúlyozta a nyersanyag-

kitermelés és -feldolgozás, a 

nyomtató gyártása és szállítása, 

valamint az áram-, a papír- és 

a patronfelhasználás miatt 

fennmaradó szénlábnyomot.3 

Az ENERGY STAR®4 tanúsítvány 

kiváló energiahatékonyságot 

mutat ki.

A MUNKAHELYNEK 

MEGFELELŐ, 
ÁTGONDOLT 
MEGJELENÉS,  
A FENNTARTHATÓSÁGGAL 

ÖSSZHANGBAN

A VILÁG 
LEGEGYSZERŰBBEN 
HASZNÁLHATÓ PLOTTERE1

ÉLVEZZE KI A KIEMELKEDŐ 

NAGYSZERŰ 
TELJESÍTMÉNYT ÉS A 

KIMAGASLÓ TECHNOLÓGIÁT, 
AMELLYEL GYORSAN ÉS KIVÁLÓ 

MINŐSÉGBEN NYOMTATHAT, 
ÍGY A LEGEGYSZERŰBB 

FELADATTOVÁBBÍTÁSSAL IDŐT 

TAKARÍT MEG AZ ELSŐ 
LÉPÉSTŐL AZ UTOLSÓIG2

ILLESZKEDIK  
ÉLETMÓDJÁHOZ

Az átlagos alkalmazotti munkaterület csökkenő 

tendenciát mutat, és AEC szakemberként 

továbbra is a hatékonyság maximalizálásának 

és a termelékenység javításának módjait keresi. 

Ugyanakkor egy tetszetősebb nyomtatót 

szeretne, amely jobban beleillik az iroda 

légkörébe.



TÖBB FÁJL EGYETLEN KATTINTÁSSAL2

Végezzen többet és gyorsabban a világ legegyszerűbb 

feladattovábbításával—küldjön el több fájlt egyetlen 

kattintással a HP Click szoftver segítségével.2

A U T O M AT I K U S  ÁT V Á LTÁ S

Nyomtasson különböző méretű, A3/B és A1/D 

vagy A0/E projekteket automatikusan anélkül, hogy 

kézzel kéne átváltania a hordozóforrások között.

INTUITÍV ILLESZTŐPROGRAM

Megbízhat a nyomtatóban a várt eredmény és 

a valós nyomtatási előnézet tekintetében. 

VÉGTELEN 
EGYSZERŰSÉG
AEC szakemberként szeretné, ha 

különböző méretű projekteket 

tudna nyomtatni minden gond 

nélkül. A HP DesignJet Studio 

nyomtatósorozat időt takarít meg 

a feladat előkészítésétől annak 

végső nyomtatásig, és lehetővé 

teszi a különböző méretű projektek 

automatikus nyomtatását is.

N A G Y O B B  H AT É K O N Y S Á G

Legyen hatékonyabb a feladat előkészítésétől 
kezdve a végső nyomtatásig úgy, hogy projektjeit 
akár 102%-kal gyorsabban6 nyomtathatja akár 
25 másodperc/A1/D nyomat sebességen.7

N Y O M TATÁ S I  M I N Ő S É G

AEC szakemberként állandó, pontos és tiszta minőségre 
van szüksége a hibák elkerülése céljából. Bízzon a 
nyomtatóban, és a várt eredményt kapja: a HP Bright Office 
Ink tintákkal akár 31%-kal nagyobb vonalpontossággal és 
akár 65%-kal nagyobb színtartományban nyomtathat.5

TÁ V O L I  N Y O M TATÁ S

Nyomtasson és vezérelje plotterét gyakorlatilag 
bárhonnan és bármikor a HP Smart alkalmazással. 

ILLESZKEDIK 
MUNKAMÓDSZEREIHEZ

A munkahelyek egyre mobilabbak 

és rugalmasabbak. Több időt tölt 

az irodán kívül, akár több helyen is, 

és olyan eszközökre van szüksége, 

amelyekkel szabadon dolgozhat  

távolról, mégis biztonságosan,  

a lehető legzavartalanabbul és az 

elvárt minőségben.



A PORTFÓLIÓ  
ÁTTEKINTÉSE

Nyomtató mérete

Hordozó mérete

Sebesség

Fő funkciók

Feladattovábbítási szoftver

Mobil nyomtatás

HP DesignJet Studio

24 hüvelyk

A4/A, A3/B és A1/D 

26 mp/A1

36 hüvelyk

A4/A, A3/B, A1/D és A0/E

25 mp/A1

HP Click

HP Smart alkalmazás és távoli nyomtatás

Automatikus lapadagoló, beépített gyűjtő,  
állvány, tekercsfedél

[1] A HP DesignJet Studio és a HP DesignJet T600 nyomtatósorozat egyedülállóan biztosítja mind a nagy, mind a kis 
formátumú lapok automatikusan, többméretes nyomtatókosárban való nyomtatását összehasonlítva a versenytársak 
hasonló méretű és hasonló funkciókkal rendelkező alternatíváival (2020. január).

[2] Nyomtatás egyetlen kattintással a HP Click szoftverrel. Ez a PDF-, JPEG-, TIFF-, DWF- és HP-GL/2-fájlokra vonatkozik.

[3] A HP a nyomtatás szénlábnyomát olyan szénlábnyom-csökkentési kezdeményezések révén csökkenti, mint például 
az energiahatékonyság, a csomagolás lecsökkentése és az újrahasznosított műanyagok használata. A HP DesignJet 
Studio nyomtató az első olyan HP DesignJet eszköz, ahol a HP ellensúlyozta a nyersanyag-kitermelés és -feldolgozás,  
a nyomtató gyártása és szállítása, valamint az áram-, a papír- és a patronfelhasználás miatt fennmaradó szénlábnyomot 
a CarbonNeutral egyezmény szerint https://www.carbonneutral.com/how/carbonneutral-protocol.

[4] Az ENERGY STAR név és az ENERGY STAR jelölés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye.

[5] Akár 31%-kal nagyobb vonalpontosság a HP belső tesztelése alapján (2019. szeptember), 1 pixeles függőleges 
vonalpontosság összehasonlítva a HP DesignJet Studio nyomtatósorozat és a Canon TM-305 nyomtató nyomatait 
normál papíron, egyenértékű gyors/vázlat nyomtatási módokat használva. Akár 65%-kal nagyobb színtartomány 
a HP belső tesztelése alapján (2019. szeptember), a HP DesignJet Studio nyomtatósorozatból és a Canon TM-305 
nyomtatóból származó nyomatok összehasonlításával, Oce 75gsm-es sima papíron, egyenértékű gyors/vázlat 
nyomtatási módokat használva.

[6] Három kattintással történő nyomtatás a HP Click szoftverrel, összehasonlítva a versenytársak által kínált 
alternatívákkal, amelyek akár 11 kattintással dolgoznak 5 különböző méretű fájl nyomtatásakor. Ez a PDF-, JPEG-, 
TIFF-, DWF- és HP-GL/2-fájlokra vonatkozik. A HP DesignJet Studio 36-hüvelykes nyomtató tesztelése alapján a munka 
előkészítésétől a nyomtatásig akár 102%-kal gyorsabb összehasonlítva a versenytársak hasonló méretű és hasonló 
funkciókkal rendelkező alternatíváival (2020. január).

[7] A HP DesignJet Studio nyomtatósorozat 24-es modelljei 26 másodperc alatt, a 36 hüvelykes modellek pedig  
25 másodperc alatt készítenek A1/D nyomatokat.
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https://www.carbonneutral.com/how/carbonneutral-protocol

