4 dobré důvody ke koupi nové
tiskárny HP Designjet

2
3 4
protiúãet

HP vykoupí vaši starou tiskárnu
na protiúčet

velkoformátové
tiskárny
HP Designjet

rychlost

dosáhnete vyšší produktivity

hospodárnost

klid v du‰i

snížíte náklady na tisk a náklady
na pořízení a provoz

rozšírená záruka HP nabízí
servis a podporu

HP DJ 2800/3800cp

HP DJ 3000/3500cp

HP DJ 5500/ps

HP DJ 2000/2500cp
HP DJ 5000/ps
HP DJ 750c

*
HP DJ 1000+

HP DJ 650c
HP DJ 650b
HP DJ 800/ps
HP DJ 600
HP DJ 700/750c+

*
HP DJ 500

HP DJ 488ca
HP DJ 450c

HP DJ 250c
HP DJ 200

1992

1993

HP DJ 220

1994

1995

HP DJ 330/350c

1996

1997

1998

1999

2000

2001

na tyto tiskárny již není možné zakoupit pozáruční HP Care Pack

Další informace:

Váš obchodní partner:

tel.: +420 261 108 108
www.hp.cz/designjet

Xanadu s.r.o.
www.xanadu.cz

info_cz@hp.com
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2002

koupili jste tiskárnu HP Designjet
mezi roky 1992 a 2000?
tady máte 4 dobré důvody
proč si koupit novou tiskárnu HP Designjet...

2
3

protiúãet
HP vykoupí vaši starou tiskárnu
na protiúčet až za 43 000,- Kč

klid v du‰i

snížíte náklady na tisk i náklady na pořízení a provoz

hospodárnost

místo tiskárny řady HP Designjet 600 a 700

až do 31. prosince 2003 při koupi každé nové tiskárny HP Designjet uvedené v níže tabulce
vykoupí HP vaši starou velkoformátovou tiskárnu nebo nátiskové zařízení na protiúčet

Další technologie >= 24”
(formát A1 nebo A0)

řad HP Designjet
800 42”

řada HP Designjet
1000

11 000,- Kč

13 000,- Kč

HP Designjet
5500 42”
5500ps 42”

HP Designjet
5500 60”
5500ps 60”

26 000,- Kč

32 000,- Kč

4

dosáhnete vyšší produktivity

rychlost

místo tiskárny řady HP Designjet
2000 a 3000

rozšířená záruka HP nabízí
klid v duši

Je vaše tiskárna HP Designjet stále v záruce?
Další technologie >= 55”
(formát větší než A0)

14 000,- Kč

17 000,- Kč

35 000,- Kč

43 000,- Kč

HP Designjet 800/800ps

HP Designjet 1050c+/1055cm+

• Doporuãeno pro profesionály v oboru architektury, inženýrství,

• Doporuãeno pro profesionály CAD a GIS.

HP Designjet 5500/5500ps

Má váš současný model stále ješte platnou servisní
smlouvu HP? Četnost poruch se po pátem roce

Nátisková zařízení*

_______

17 000,- Kč

35 000,- Kč

43 000,- Kč

viz. kompletní všeobecné podmínky programu ”HP Zbavte se staré” na:http://www.hp.cz/hpzbavtesestare

stavebnictví a strojírenství. PostScriptový model je mimořádně vhodný zvláště

• Doporuãeno pro poskytovatele tiskových služeb, profesionály GIS

• Kdo potﬁebuje tiskárnu s výjimečnými funkcemi zvyšujícími produktivitu

a grafické návrháře.

pro grafická návrhářská studia, interní grafické služby a reklamní

– nekompromisní kvalita obrazu, snadnost použití, bezobslužný provoz

• Kdo potﬁebuje mimořádnou kvalitu obrazu, konzistenci a přesnost barev

agentury.

a volitelně s podáváním z více rolí (Multiroll feeder).

a produkční výkonnost.

Dal‰í bonus v hodnotû 21 000,- Kã

Technické specifikace

Technické specifikace

tiskárny. Obstarejte si novou tiskárnu HP Designjet
a získáte jednoletou záruku s opravou v místě
instalace následující pracovní den.

• 36 palců – 91 cm • produktové číslo: c6074b

• 60 palců – 152 cm • produktové číslo: c6095b

Technické specifikace

• Podavač z více rolí • produktové číslo: c2394a/b/c

• 42 palců – 107 cm • produktové číslo: c6090b

• 24 palců – 61 cm • produktové číslo: c7769b

• 1 200 x 600 dpi

• 1 200 x 600 dpi

• 42 palců – 107 cm • produktové číslo: c7780b

• Paměť: 64 až 256 MB

• Paměť: 128 až 256 MB

• 2 400 x 1 200 dpi

• Pevný disk: 2 GB

• Pevný disk: 40 GB

Dokoupením služby HP Care Pack můžete prodloužit

• Šestibarvový inkoustový systém: UV nebo Dye-based

záruku na 2 až 4 roky. Zkrátíte prostoje tiskárny a tím

• Paměť: 96 až 160 MB
• Pevný disk: 6 GB

zvýšíte produktivitu. Služba HP Care Pack představuje

Při koupi každé tiskárny řady HP Designjet 1000 obdržíte spolu s podavačem z více rolí HP Designjet
další bonus v hodnotě 21 000,- Kč na staré zařízení nabídnuté na protiúčet (s výjimkou pérových plotrů).

* Nátisková zaﬁízení zahrnutá do v˘‰e uvedené nabídky:
-

Agfa DuoProof /Sherpa 24, 43, 54, 62
CreoScitex /Iris Realist, 2print, 4print
Dupont Digital Cromalin, 4cast
Epson Stylus Proofer 5000, 5500
Fuji First Proof /Pictoproof
Imation Rainbow 2710, 2720, 2730, 2740, 4700
Kodak series DCP9000 a 9500
Scitex Iris SmartJet 4012, Iris Iproof, Iris 43Wide
Xerox /Tektronix Phaser 450, 480, 780, 790

přinést pokles produktivity a zvýšení nákladů.
Soustřeďte se na vlastní podnikání – nikoli na údržbu

• Kdo potﬁebuje tiskárnu, kterou lze sdílet v síti a která zaručuje
mimořádnou ostrost a kvalitu obrazu.

provozu výrazně zvyšuje – vaší organizaci tak může

jednoduché řešení, které zaručuje vaší tiskárně i vám
klidné pracovní prostředí.

porovnání
tiskáren řady HP Designjet 600
a nových tiskáren řady HP Designjet 800

✖

2,5

rychlej‰í

rychlost tisku:
2,5krát rychlej‰í

porovnání
tiskáren řady HP Designjet 700
a nových tiskáren řady HP Designjet 1000

-50 %

✖

náklady na
spotﬁební materiál

rychlej‰í

náklady na tisk: sníÏené na polovinu
(na identické barevné tisky A1)

rychlost tisku:
4,5krát rychlej‰í

4,5

porovnání
tiskáren řady HP Designjet 2000/3000
a nových tiskáren řady HP Designjet 5500

-50 %

✖

náklady na
spotﬁební materiál

náklady na tisk: sníÏené na polovinu
(na identické barevné tisky A1)

3

rychlej‰í

rychlost tisku:
3krát rychlej‰í

-23 %
náklady na
spotﬁební materiál

náklady na tisk: o 23 % niÏ‰í
(na identické barevné tisky A1)

V tabulce na zadní straně této brožury si můžete ověřit,
zda pro vaši tiskárnu HP Designjet ještě existuje
pozáruční servisní podpora.

