
Zvyšte svoje zisky díky velké 
všestrannosti

•	Rozšiřte svoji produkci do hodnotných aplikací díky deskám o 
rozměru až	302	x	250	cm

•	Tiskněte na takřka jakoukoliv desku1 až 64 mm; HP inkousty 
pro velkou odolnost a pružnost

•	Pusťte se do specialit, získejte nové zákazníky; dělejte více—bílý 
inkoust,2 oboustranný tisk, mat/lesk, a efekt textury

•	Lepší kvalita tisku, vylepšené režimy pro tisk o vysoké hustotě a 
vysoká kvalita bílé barvy

Snadno získejte velkou produktivitu

•	Tiskněte interiérovou kvalitu produktivně—až 21.1 m2/hod,3 a 
zvládejte delší tisk s 3-litrovými HP inkoustovými cartridge

•	Účinný pracovní postup vám umožní zaráz zakládat,
tisknout a odebírat média

•	Ušetřete čas díky možnosti tisknout zaráz až na 6 desek o různých 
rozměrech a plném tisku

•	Nový držák pro rolová média umožňuje jednoduchý, rychlý a 
všestranný tisk

Spolehněte se na opravdovéhho dříče, 
který je jednoduchý a kompaktní 

•	Buďte připraveni na tisk—spolehněte se na	HP	engineering, naše 
osvědčené výsledky	a podporu partnera, kterému můžete věřit

•	Získejte robustní výkon, odolný systém posuvu média a 
kvalitní stoly—vše v kompaktním designu

•	Velká výdrž, automatická údržba, servis tiskových hlav a HP Print 
Care asistence údržby

•	Bezpečné pracoviště s plně uzavřenou tiskárnou; HP UV-tvrzené 
inkousty nevyžadují speciální ventilaci4

Pro více informací prosím navštivte:  
hp.com/go/ScitexFB750 

Tiskárna HP Scitex FB750
Rozšiřte svoji nabídku o přímý potisk desek

1 Tisk na pružná média s volitelným HP Scitex FB550 Roll Printing Kit.	
Kvalita tisku se může lišit v závislosti na médiu

2 Tisk bílým inkoustem vyžaduje zakoupení	HP	Scitex	FB5xx/FB7xx	
White	Upgrade	Kit.

3 Rychlost tisku dosažena v režimu pro interiérový signage
4 Speciální zařízení pro ventilaci (filtrace vzduchu) není třeba ke splnění 	U.S.	OSHA	

požadavků.	Instalace speciálního zařízení pro ventilaci je na rozhodnutí 
zákazníka—viz Site	Preparation	Guide	pro detaily.	Zákazníci by měli konzultovat 
státní a lokální požadavky a předpisy.
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Obchodní POP/POS
Vytvořte stovky různých unikátních obchodních aplikací. Rozšiřte 
svoji nabídku o více-materiálové kampaně, kombinujte desky a 
rolová média.

Stojaté aplikace
Pružné a odolné inkousty umožňují nekonečné designové možnosti 
pro prodejní obaly a stojánky.	Tiskněte na extrémně tlusté 
materiály—až	6.4	cm.

Speciality
Produkujte vysoce-saturované podsvícené aplikace, efekty 
textury (mat/lesk, textury,	a efekty kovu s certifikovaným Color-
Logic	Solution5	) pro hodnotné aplikace.

Exteriérový signage
Dosáhněte velké odolnosti bez laminace, jak pro dočasné tak 

dlouhodobé použití až 3 roky.6

Umění a dekorace
Rozšiřte se do nových trhů, jako jsou dekorace hotelů, restaurací a 
korporací. Tiskněte na širokou škálu materiálů jako je hliník, dřevo, 
sklo, zrcadla nebo akrylát.

Grafika na okna
Použijte systém tisku s bílým inkoustem pro docílení výrazně 
bílých aplikací na takřka jakémkoliv průhledném, průsvitném 
nebo barevném materiálu.5

5 Použití Color-Logic Solution a tisku bílým inkoustem vyžaduje zakoupení HP Scitex FB5xx/FB7xx White Upgrade Kit.
6 Odolnost tisku odhadnuta laboratoří H P	Image	Permanence.	Odolnost testována v srpnu	2010	dleSAE	J2527	při použití	HP	FB250	a inkoustů	FB251	Scitex	na

na množství tuhých materiálů při získání odolnosti až 4 roky při použití inkoustů na	HP	Permanent	Gloss	Adhesive	Vinyl;	ve vertikálním usazení v simulovaném nominálním 
prostředí pro vybraná vysoké a nízké teploty,	včetně vystavení přímému slunečnímu světlu a vodě;	výsledky se liší v závislosti na kombinaci barev s bílou;	dále se mohou 
výsledky lišit v závisloti na prostředí, kterému jsou tisky vystaveny a jeho změnách.	Pro další běžně zakoupitelná média, která byla testována:	skutečné výsledky se mohou 
lišit,	tato informace je poskytnuta pouze pro referenci.	Pro více informací navštivte	HPLFMedia.com.

Tiskárna HP	Scitex	FB750	



3

Nepřetržitý provoz
Zaráz zakládejte, tiskněte a odebírejte tisky, 

poznejte opravdovou produktivitu.

Nová podávací kolečka
Vyhněte se poškození okrajů materiálu s novým designem podávacích 

koleček, který umožňuje jednoduché a bezpečné zakládání média.

Držák role na horní desce
Bezproblému tiskněte jednorázově na rolové 
materiály. Začněte tisk během vteřin s novým 
přídavným držákem role na horní desce.

Skládací stoly
Standardní a rozkládací stoly zaberou minimum 

místa a přesně tak vyhovují vašemu pracovišti.

Tiskárna HP	Scitex	FB750
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Naši partneři:

Tiskárna HP	Scitex	FB750	

Technické specifikace
Tisk Tiskové režimy Billboard:	Až	85	m²/hod

Express:	Až	43.6	m²/hod

Outdoor	Signage:	Až	35.3	m²/hod

Indoor	Signage:	Až	21.1	m²/hod

Photo:	Až	10.3	m²/hod

Tisk bílým 
inkoustem, překryv
nebo podklad7

Outdoor	Signage	Plus:	Až	10.4	m²/hod

Indoor	Signage:	Až	9.9	m²/hod

Photo:	Až	4.7	m²/hod

Rozlišení tisku Až	1200	x	600	dpi

Technologie Piezoelectric	inkjet,	UV-tvrzené inkousty

Typy inkoustů UV-tvrzené,	na pigmentu založené inkousty

Barvy inkoustových
cartridge

Cyan,	magenta,	yellow,	black,	light	cyan,	light	
magenta,	white	(optional)

Velikost cartridge 3	liter	(cyan,	magenta,	yellow,	black,	light	cyan,	light	
magenta)	/	2	liter	(white)

Média Posun média Flatbed,	sheet	feed,	a	roll	feed	s volitelným
HP	Scitex	FB750	Roll	Printing	Kit.	Podtlakový posuv 
pásem pro snadné zakládaní a posuv média.

Podpora desek Standardní vstupní a výstupní stoly podporují 
desky až do	250	x	122	cm.	
Volitelné HP Scitex FB550 Extension Tables 
podporují desky až do 250 x 305 cm
Maximální hmotnost desky 68 kg

Podpora rolových
médií

Volitelný HP Scitex FB550 Roll Printing Kit 
podporuje pružná média až do šířky 250 cm, s 
průměrem role až 23 cm a hmotnosti až 81 kg

Tloušťka Až	64	mm	

Aplikace POP/POS, displaye, exteriérový signage, výstavy a grafiky, 
interiérové dekorace, navigační panely, exteriérový nábytek, 
krátkodobé balení, 3D displaye

Konektivita Interface	
(standardní)

Fast	Ethernet	(100	Base-T)	s	TCP/IP	protokolem a 
podporou	DHCP	

Zdroj UV
energie

Dvojitě závěrkované UV lampy; nezávislá, volitelná kontrola závěrek a tři 
úrovně lamp

Rozměry
(š x h x v) 

Tiskárna 411	X	127	x	153	cm	

Tiskárna a 
standardní	stoly

411	x	253	x	153	cm	

Převozní 435	x	170	x	183	cm

Hmotnost Tiskárna 814	kg	

Tiskárna a stoly 865	kg	

Převozní 1223	kg	

Co je v balení Tiskárna HP	Scitex	FB750;	standardní vstupní a výstupní stoly; HP 
webkamera s 5 m USB kabelem; čistící potřeby; uživatelská dokumentace; 
site preparation guide; napájecí kabel; přidavné napájení; instalační balíček

Pracovní
prostředí

Operační
teplota

20	až	30 °C

Operační
vlhkost

20 až 80% RH, bez kondenzace (při použití 
syntetických médií doporučené minumum 40% k 
zamezení statické elektřiny; s papírovými médii 
maximum 60% k zamezení vlnění)

Výkon Spotřeba 1900	W	(tisk);	2600	W	(maximum)

Požadavky Vstupní napětí:	200	až	240	VAC,	jedno-fázové,	50/60	
Hz,	12	A	maximum

Certifikace Bezpečnost	 Compliant	with	ITE	requirements	including	USA	and	
Canada	(UL,	cUL);	EU	(CE);	EAC;	Australia	(ACMA);	New	
Zealand	(RSM)

Elektromagnetické Compliant	with	Class	A	ITE	requirements,	including:	
USA	(FCC	rules),	Canada	(ICES),	EU	(EMC	Directive),	
Australia	(ACMA),	New	Zealand	(RSM)

Environmentální WEEE,	EU	RoHS,	China	RoHS,	REACH

Záruka Jeden rok omezená záruka

Informace pro objednávky
Produkt L1Q42A HP	Scitex	FB750	Printer

Příslušenství CQ118A	 HP	Scitex	FB5xx/7xx	White	Upgrade	Kit

L6E81A	 HP	Scitex	FB750	Roll	Printing	Kit

L5D71A	 HP	Scitex	FB750	Extension	Tables

	D9Z41A HP	Scitex	ONYX	Thrive	211	RIP	Software

	L5E74A HP	Scitex	Caldera	Grand	RIP	v10

Originální HP 
inkoustové
cartridge

CH216A	 HP	FB250	3-liter	Cyan	Scitex	Ink	Cartridge

CH217A	 HP	FB250	3-liter	Magenta	Scitex	Ink	Cartridge

CH218A	 HP	FB250	3-liter	Yellow	Scitex	Ink	Cartridge

CH219A HP	FB250	3-liter	Black	Scitex	Ink	Cartridge

CH220A HP	FB250	3-liter	Light	Cyan	Scitex	Ink	Cartridge

CH221A HP	FB250	3-liter	Light	Magenta	Scitex	Ink	Cartridge

CQ123A HP	FB251	2-liter	White	Scitex	Ink	Cartridge

Originální HP 
potřeby pro 
údržbu

CH122A	 HP	1-liter	UV	Printhead	Flush

CH231A HP	UV	Replacement	Bulb

CQ121A HP	Scitex	FB5xx/7xx/950	Printer	Cleaning	Kit

Servis a 
podpora

HA151AC-
L1Q42A

HP	Full	Coverage	Maintenance	Support	Contract

HK965AC-
L1Q42A

HP	Shared	Maintenance	Hardware	Support	Contract

HK707AC-
L1Q42A

HP	Parts	and	Remote	Hardware	Support	Contract

L1Q41-
67022/
M6Q81

HP	Scitex	FB550/750	Standard	Uptime	Kit

L1Q41-
67023/
M6Q82

HP	Scitex	FB550/750	Extended/Reseller	Kit

7	Použití bílého inkoustu vyžaduje zakoupení	HP	Scitex	FB5xx/7xx	White	
Upgrade	Kit.	




