
Drukarki HP Designjet seria 111

Najbardziej ekonomiczna seria drukarek
wielkoformatowych HP.

[1] Obudowa drukarki HP Designjet 111 zajmuje jedynie 0,3 m2. To najmniejsza na rynku drukarka wielkoformatowa.
[2] Drukarka HP Designjet 111 z podajnikiem umożliwia pracę z ciętymi arkuszamiA3/A4-sized. Drukarka HP Designjet 111 z rolą umożliwia drukowanie z pojedynczej
roli A1/A2.

Teraz każdy może sobie pozwolić na druk
wielkoformatowy HP.
● Marzenia o drukarce gwarantującej sukces właśnie

się spełniły! Ta ekonomiczna drukarka
wielkoformatowa umożliwia drukowanie projektów w
dużym formacie w zaciszu domowego biura.

● Drukarka HP Designjet 111 oferowana jest po
przystępnej cenie. Dzięki niej koszt druku wysokiej
klasy plakatów i prezentacji nie przekracza 1 EUR.

● Nie warto marnować pieniędzy na drukowanie
projektów w drukarni: ta drukarka HP jest naprawdę
ekonomicznym rozwiązaniem, umożliwiającym
swobodne drukowanie w zaciszu domowego biura.

Najbardziej kompaktowa drukarka
wielkoformatowa.
● Zapewnij nowym klientom i wymagającym

profesorom trwałe wydruki: drukarka zapewnia
wyjątkową ostrość i szczegółowość rysunków oraz
czyste, żywe kolory prezentacji.

● Drukarka HP Designjet idealnie komponuje się w
każdym biurze domowym — to najmniejsza drukarka
wielkoformatowa na rynku[1], o szerokości zaledwie
1 m.

● Przy zbliżającym się terminie zlecenia nikt nie chce
mieć kłopotów z wymianą wkładu lub usunięciem
zablokowanego papieru; Drukarka HP Designjet 111
zapewnia prostą obsługę, niezawodność i
wszechstronność, na której można polegać.

Łatwy w użyciu.
● Funkcja uruchamiania drukowania prawym

przyciskiem myszy pozwala realizować zadania na
czas, a dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu HP
Instant Printing Utility nie trzeba już pracować w
nocy kosztem snu.

● Daje pewność realizacji każdego zadania —
można drukować wielkoformatowe plakaty, rysunki
lub prezentacje, nawet w formacie A1-size.

● Wygodne funkcje obsługi nośników umożliwiają
wykończenie dokumentów zgodnie ze specyfikacją:
można pracować z ciętymi arkuszami lub połączyć
je z pojedynczą rolą[2].

● Papiery fotograficzne HP zwiększą atrakcyjność
prezentacji; ekonomiczne wydruki zapewniają
papiery powlekane i papiery typu bond HP; Papiery
ColorPRO zapewniają zupełnie nowy poziom
jakości.



Drukarki HP Designjet seria 111

INFORMACJE O ZAMAWIANIU

DANE TECHNICZNE
Drukowanie
Rysunki liniowe 90 s/str.
Rozdzielczość druku Do 1200 x 600 dpi
Marginesy (górny x dolny x lewy x
prawy)

Rolka: 5 mm (górny), 5 mm (prawy), 5 mm (lewy), 5 mm (dolny)
Arkusz: 5 mm (górny), 5 mm (prawy), 5 mm (lewy), 12 mm (dolny)

Technologia Technologia termiczna HP Inkjet
Typy atramentów Atrament barwnikowy (kolorowy); Atrament pigmentowy (czarny)
Kolory atramentu 4 (błękitny, purpurowy, żółty, czarny)
Objętość kropli atramentu 4 pl (C, M, Y), 18 pl (K)
Dokładność linii +/- 0.2%
Gwarantowana min szerokość wiersza 0,04 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Nośnik
Typy Papier typu bond i powlekany (powlekany, powlekany o dużej gramaturze,

zwykły), papier techniczny (kalka kreślarska, papier półprzezroczysty,
welinowy), folia, papier fotograficzny (o dużym połysku, półbłyszczący),
proofing (o dużym połysku do odbitek kontrolnych do umów, półbłyszczący do
odbitek kontrolnych do umów, matowy, półbłyszczący)

Waga Od 60 do 210 g/m2
Format 111 z rolą: ręczne podawanie pojedynczych arkuszy 110 x 205 do 625 x 1625

mm; ścieżka tylna: 110 x 205 do 625 x 1625 mm; podawanie z rolki: do 609
mm (przez ścieżkę tylną); 111 z podajnikiem: Podajnik 1: 76 x 142 do 457 x
610 mm; ręczne podawanie pojedynczych arkuszy: 110 x 205 do 625 x 1625
mm; ścieżka tylna: od 110x205 do 625x1625 mm;

Grubość 111 z rolą: Ścieżka przednia: do 0,20 mm; ścieżka tylna: do 0,38 mm; 111 z
podajnikiem: Podajnik 1: do 0,20 mm; koperty: do 0,38 mm; ścieżka przednia:
do 0,20 mm; ścieżka tylna: do 0,38 mm;

Pamięć
Standardowo 64 MB
Sieci i łączność
Interfejsy (standard) port Full-Speed USB 1.1; port równoległy Centronics IEEE-1284 (zgodny ze

standardem ECP); Gniazdo akcesoriów EIO Jetdirect
Interfejsy (opcja) Wewnętrzne serwery druku HP Jetdirect
Języki drukowania (standard) PCL 3 GUI
Dołączone sterowniki Sterowniki graficznego interfejsu użytkownika HP PCL 3 do systemu Windows®

(zoptymalizowane pod kątem rozwiązania AutoCAD 2000 i nowszych);
Sterownik HP PCL 3 GUI do systemu Mac OS X; obsługa środowisk Citrix®
XenApp i Citrix® XenServer

Zalecane wymagania systemowe
Mac Mac OS X v10.4, v10.5: Procesor PowerPC G4, G5 lub Intel® Core; 1 GB

RAM; 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Mac OS X v10.6: Komputer
Mac z procesorem Intel® Core; 2 GB RAM; 4 GB wolnego miejsca na dysku
twardym

Windows Windows® 7: procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) (1 GHz), 2 GB
pamięci RAM (dla systemu 32-bitowego) lub 4 GB pamięci RAM (dla systemu
64-bitowego), 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Windows Vista®
Ultimate/Business/Home Premium: procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)
(1 GHz), 2 GB pamięci RAM, 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym;
Microsoft® Windows® XP Professional/Home (z dodatkiem SP2 lub nowszym):
procesor z serii Intel® Pentium® lub AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 1
GB pamięci RAM, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Wymiary (sz. x gł. x wys.)
Drukarka 111 z rolą: 1042 x 495 x 220 mm; 111 z podajnikiem: 1042 x 579 x 220 mm;
Przesyłka 111 z rolą: 1192 x 545 x 453 mm; 111 z podajnikiem: 1192 x 545 x 493 mm;
Waga
Drukarka 111 z rolą: 23 kg; 111 z podajnikiem: 22 kg;
Przesyłka 111 z rolą: 34,3 kg; 111 z podajnikiem: 34 kg;
Zawartość opakowania
CQ532A Drukarka; podawanie ręczne z roli; głowice drukujące; próbne wkłady

atramentowe; skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; dokumentacja i
sterowniki; kabel zasilający

CQ533A Drukarka; podajnik papieru; odbiornik papieru; głowice drukujące; próbne
wkłady atramentowe; skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny;
dokumentacja i sterowniki; kabel zasilający

Zakresy środowiskowe
Zalecana temperatura pracy 15-30°C
Temperatura przechowywania Od 20 do 55°C
Zalecana wilgotność podczas pracy wilgotność względna od 25 do 75%
Wilgotność przechowywania Wilgotność względna od 0 do 95%

Akustyczne
Ciśnienie dźwięku 50 dB(A), 37 dB(A) (oczekiwanie)
Moc dźwięku 6,2 B(A), 5,4 B(A) (oczekiwanie)
Pobór mocy
Maksymalnie Maks. 45 W (drukowanie), < 15 W (tryb uśpienia), < 12 W (tryb gotowości), 0,1 W

(drukarka wyłączona)
Zasilanie Napięcie wejściowe 100–240 V (+/- 10%), autoadaptacja, 50/60 Hz (+/- 3 Hz),

maksymalnie 2 A
Certyfikaty
Bezpieczeństwo Produkt zgodny z normą ITE IEC 60950-1; Zgodny z wymogami UE (dyrektywa

niskonapięciowa i EN 60950-1); GOST (Rosja)
Elektromagnetyczne Zgodność z wymaganiami UE w zakresie normy ITE dla produktów klasy B (dyrektywa EMC)
Ochrona środowiska Energy Star; UE RoHS; EuP; FEMP; REACH; WEEE
ENERGY STAR Tak
Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy
technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań
prawnych

Produkt
CQ532A Drukarka HP Designjet 111 z rolką (24 cale)
CQ533A Drukarka HP Designjet 111 z podajnikiem (24 cale)
Akcesoria
Q1246B Stojak i pojemnik dla drukarek HP Designjet 1xx/5xx 24 cale
Q1264A Wrzeciono do 24-calowej drukarki HP Designjet 1xx
J7961G Serwer druku HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
C7797A Automatyczna rolka podająca dla drukarki HP Designjet
Wkłady atramentowe
CH565A Czarny wkład atramentowy HP 82 o pojemności 69 ml
C4836A Błękitny wkład atramentowy HP 11
C4837A Purpurowy wkład atramentowy HP 11
C4838A Żółty wkład atramentowy HP 11
C4810A Czarna głowica drukująca HP 11
C4811A Błękitna głowica drukująca HP 11
C4812A Purpurowa głowica drukująca HP 11
C4813A Żółta głowica drukująca HP 11
Materiały eksploatacyjne – nośniki
C6035A Papier HP Bright White Inkjet - 610 mm x 45,7 m
Q1396A Papier HP Bond, uniwersalny — 610 mm x 45,7 m (24 cale x 150 stóp)
CG889A Ekologiczny papier HP typu bond, 610 mm x 45,7 m (24 cale x 150 stóp)
C6029C Papier HP Heavyweight Coated — 610 mm x 30,5 m
Q1412A Papier HP Heavyweight Coated, uniwersalny — 610 mm x 30,5 m
Q1404A Papier HP Coated, uniwersalny — 610 mm x 45,7 m
Q1442A Papier HP Coated — 594 mm x 45,7 m
C3869A Papier HP Natural Tracing — 610 mm x 45,7 m
51642A Folia HP Matte Film — 610 mm x 38,1 m
Q1426A Papier HP Universal High-gloss Photo — 610 mm x 30,5 m
Serwis i pomoc techniczna
UV230E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet 111 w następnym dniu roboczym, 3 lata
UV231E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet 111 w następnym dniu roboczym, 4 lata
UV232E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet 111 w następnym dniu roboczym, 5 lat
UV236E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet 111 w ciągu 4 godzin od zgłoszenia dostępny przez 13
godzin dziennie i 5 dni w tygodniu, 3 lata
UV239PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Designjet 111 w następnym dniu roboczym, 1 rok
UV240PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Designjet 111 w następnym dniu roboczym, 2 lata
UV242PE HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Designjet 111 w ciągu 4 godzin od zgłoszenia
dostępny przez 13 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu, 1 rok

Więcej informacji o rodzajach i wymiarach nośników wielkoformatowych można znaleźć
na stronie: http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.hp.com
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