profissional

inteligente

impressoras hp designjet série 5500

especificações
técnicas

5500 • 5500ps
(modelos de 1m ou1,5m - 42” e 60”)

A HP Designjet série 5500 combina alta produtividade, absoluta qualidade de imagem e soluções
de impressão “inteligentes” que simplificam o fluxo de trabalho e permitem a operação não
assistida da impressora. Flexível para ambientes de trabalho dinâmicos, a série suporta diversos
conjuntos de tintas e uma ampla variedade de mídia de impressão, e os novos modos de impressão de
produção facilitam a criação rápida de documentos em grandes formatos prontos para o uso.
alta produtividade

qualidade de imagem

impressão inteligente

• impressão rápida, pronta para a venda ou distribuição—os novos modos de impressão de
produção oferecem uma qualidade profissional de imagem a velocidades de 9,3 m2/h (100 pés
quadrados/h) em mídia brilhante e 17,6 m2/h (189 pés quadrados/h) em mídia revestida1;
impressão a 52,9 m2/h (569 pés quadrados/h) no modo de velocidade máxima
• impressão quando você precisar—transfira arquivos em velocidades de até 4,5 megabytes por
segundo usando a poderosa placa de servidor de impressão hp jetdirect 615n
• excelente qualidade fotográfica para toda impressão em grandes formatos—o sistema de impressão
com seis tintas a 1200 dpi2 e a tecnologia hp de camadas de cor oferecem uma ampla gama de
cores, tons contínuos e suaves transições de cores
• atenda a todas as necessidades de cores dos clientes ou empresas—a hp designjet 5500ps
oferece o sistema de cores Pantone® para impressão, permitindo a impressão de cores de processo
ou spot diretamente do aplicativo
• cores consistentes em todo o trabalho de impressão—a calibração automática de cores em ciclo
fechado garante a consistência de cores da primeira à última impressão
• fácil conectividade em ambientes multiplataforma—o novo recurso de envio de arquivos por Web
oferece um caminho direto de impressão PDF, TIFF e JPEG usando um fluxo de trabalho de
impressão sem driver nos ambientes UNIX®, Linux, Mac® OS e Windows®
• capacidade de diversas linguagens com processamento extremamente rápido—suportando até 7
linguagens internas de impressora, a hp designjet 5500 inclui as linguagens TIFF, JPEG, CALS/G4,
HP RTL e HP-GL/2.; a hp designjet 5500ps completa as 7 linguagens internas através de seu RIP
integrado para Adobe® PDF 1.3 e Adobe PostScript® 3™
• economia de tempo através do gerenciamento e armazenamento interno de arquivos—eliminação do
tempo de reenvio de grandes arquivos através do recurso de envio de arquivos por Web usando o
disco rígido de 40 GB, que mantém armazenados grandes trabalhos mesmo quando a impressora é
desligada
1
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disponível com tinta a base de corantes
1200 x 600 dpi em mídia brilhante

A solução de impressão HP Designjet—impressoras, sistemas de tintas e mídia de impressão da HP—
projetados e testados em conjunto para assegurar qualidade de impressão, desempenho e
confiabilidade irredutíveis.

série hp designjet 5500

destaques
• elevada produtividade— resultados
profissionais, prontos para a venda
com velocidades de 9,3 m2/h (100 pés
quadrados/h) em mídia brilhante e
17,6 m2/h (189 pés quadrados/h) em
mídia revestida1

hp designjet 5500ps de 1m e 1,5m (42” e 60”)
modelos exibidos na foto

substitua somente as
cores das tintas
necessárias, com seis
cartuchos de tinta
substituíveis de forma
independente

sistema modular de tinta
com opções de conjuntos
de tinta intercambiáveis:
tintas baseadas em
corantes ou tintas UV
baseadas em pigmentos

armazena e gerencia
grandes arquivos
usando um disco rígido
de 40 GB

aquecedor integrado para
assegurar uma excelente
qualidade de imagem ao
usar os modos de impressão
de produção

• gerenciamento remoto da impressora
rápido e fácil através de qualquer
browser da Web—usando o hp
designjet WebAccess você pode
gerenciar a impressora com
conveniência através de acesso remoto
para configurar alertas da impressora,
gerenciamento de trabalhos, status da
impressora e informações sobre o uso
de tinta e mídia de impressão
• o recurso de envio de arquivos por
Web oferece fácil conectividade em
ambientes multiplataforma usando um
fluxo de trabalho sem drivers
• opções de RIP flexíveis—a hp designjet
5500ps oferece RIP integrado Adobe
PDF 1.3 e Adobe PostScript 3, e a hp
designjet 5500 está pronta para uso
com uma variedade de RIP externos e
aplicativos de GIS
• impressão em cores precisa e
consistente—a hp designjet 5500ps
oferece o sistema de cores Pantone®
para cores de processo ou spot e
calibração de ciclo fechado para a
consistência das cores em todos os
trabalhos de impressão

maior
produtividade
graças a cabeçotes
de impressão extra
largos (0,85”)

alimentador de
rolo e cortador
automático para a
impressão não
assistida

• diversas emulações de impressão
usando a hp designjet 5500ps—
incluindo as emulações de impressão
offset Euro Offset, SWOP, DIC, TOYO e
JMPA, bem como emulações de outras
impressoras hp designjet e
compatibilidade com o Apple
ColorSync®
• resultados com durabilidade—2 anos
em exteriores e 5 anos em interiores
graças às tintas hp UV e ao 3M™ Match
Component System™
1

imprime em uma ampla
variedade de mídia de
impressão—mais de 50 tipos de
mídia suportadas

excelente qualidade fotográfica
com impressão em até 1.200 x
600 dpi em mídia brilhante

disponível com tinta a base de corantes

pronta para ser instalada
em rede com a veloz placa
de servidor de impressão hp
jetdirect 615n

visão rápida da série hp designjet 5500
hp designjet 5500

hp designjet 5500ps

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

disponível nos modelos de 42 e 60 polegadas de largura
pronta para uso com uma variedade de RIP externos
128 RAM
disco rígido de 40 GB
servidor de impressão hp jetdirect 615
hp designjet WebAccess
linguagens internas: TIFF 6.0, JPEG, CALS/G4, HP RTL e HP-GL/2

disponível nos modelos de 42 e 60 polegadas de largura
totalmente equipada com RIP integrado Adobe PostScript 3 e Adobe PDF 1.3
256 RAM
disco rígido de 40 GB
servidor de impressão hp jetdirect 615n
hp designjet WebAccess
suporte a linguagens internas: Adobe PDF 1.3, Adobe PostScript 3, TIFF 6.0, JPEG,
CALS/G4, HP RTL e HP-GL/2

acessórios opcionais
•
•
•
•

carretel de recolhimento automático de mídia de 42”
eixo para rolos de 42” e 60”
kit de atualização de tinta baseada em corantes para tinta UV disponíveis para o tamanho de 42" e 60"
módulo de memória de 64 e 128 MB

a impressão inteligente otimiza seu fluxo de trabalho
a próxima etapa da impressão em grandes formatos
Os fornecedores de serviços de impressão, profissionais de GIS
e designers gráficos podem tirar proveito dos poderosos
recursos das impressoras HP Designjet Série 5500. Use esta linha
de poderosas impressoras para produzir impressões em formato
grande, prontas para venda ou uso, em altas velocidades sem
prejuízo da qualidade da imagem. Com as soluções de
impressão da HP você pode tirar proveito do gerenciamento
simplificado do fluxo de trabalho, operação não assistida e
opções flexíveis que atendem às suas necessidades exclusivas
de negócios.

a impressão poderosa maximiza a produtividade
Os novos modos de impressão de produção da HP facilitam a obtenção
de impressões confiáveis em alta velocidade. Usando qualquer
impressora HP Designjet série 5500, é possível imprimir com qualidade
de imagem profissional a 9,3 m2/h (100 pés quadrados/h) em mídia
brilhante, 17,6 m2/h (189 pés quadrados/h) em mídia revestida1, ou
imprimir em velocidades de até 52,9 m2/h (569 pés quadrados/h) no
modo de velocidade máxima. A transmissão rápida de dados é garantida
pela placa integrada de servidor de impressão HP Jetdirect 615n.
Outros recursos para a economia de tempo incluem:
• cartuchos de tinta de alta capacidade (680 cc) e cabeçotes de
impressão de grande durabilidade para a impressão não assistida
por um período maior de tempo, além de menor custo de
propriedade
• cabeçotes de impressão extra largas (0,85 pol - 2,16 cm) para
maiores velocidades de impressão equipadas com lógica digital
integrada para uma melhor monitoração dos dutos de tinta
• espera reduzida e menor tempo total de produção graças ao
suporte a novas mídia de produtividade, incluindo rolos de mídia
brilhante/semi-brilhante de secagem instantânea e de mídia de
revestimento pesado de 75m (225 pés)
opções flexíveis atendem suas necessidades de negócios
A HP Designjet série 5500 trabalha em qualquer ambiente e integra-se
em seus negócios através do suporte a uma variedade de opções de
fluxo de trabalho, conjuntos especiais de tintas e uma ampla faixa de
mídia de impressão, incluindo gráficos e CAD. Os recursos flexíveis
incluem:
• suporte para até 7 linguagens internas de impressora, incluindo
Adobe PDF 1.32, Adobe PostScript 32, TIFF 6.0, JPEG, CALS/G4,
HP RTL e HP-GL/2
• um sistema modular de tinta com a opção de dois conjuntos
intercambiáveis de tintas—baseadas em corantes ou tintas UV
baseadas em pigmentos
• a capacidade de imprimir em uma variedade de mídia, incluindo
mídia para CAD1, papel revestido branco brilhante para desenhos
de linhas, filme transparente e vellum
• requisitos de margens menores (5 mm) para suportar aplicativos de
CAD

A impressão em grandes formatos nunca foi tão fácil, graças às
soluções de impressão inteligente da HP. O caminho direto de
impressão de PDF, TIFF e JPEG, possibilitado pelo novo recurso de
envio de arquivos por Web, simplifica qualquer cenário de fluxo de
trabalho reduzindo o número de etapas no processo de impressão,
através do uso de fluxos de trabalho de impressão sem drivers. O
recurso de envio de arquivos por Web permite fácil conectividade em
ambientes multiplataforma incluindo UNIX, Linux, Mac OS e Windows.
Para auxiliar ainda mais o gerenciamento dos trabalhos de impressão e
prolongar a impressão não assistida, a HP Designjet série 5500 possui
os seguintes recursos:
• um novo disco rígido de 40 GB que elimina o tempo de reenvio de
grandes arquivos graças ao armazenamento e manutenção da
informação utilizando o recurso de envio de arquivos por Web
(parte do servidor de Web interno)—os arquivos armazenados no
disco rígido não são perdidos, mesmo quando a impressora é
desligada
• hp designjet WebAccess, que utiliza o browser da Web de
qualquer computador para um conveniente acesso remoto a alertas
de impressora configuráveis, gerenciamento de trabalhos, status da
impressora e informações sobre o uso de tinta e mídia de impressão
• a hp designjet 5500ps oferece RIP integrado Adobe PDF 1.3 e
Adobe PostScript 3, e a hp designjet 5500 é uma versão pronta
para uso com uma variedade de RIP externos e aplicativos de GIS3
• cartuchos de tinta substituíveis de forma independente que permitem
substituir somente o necessário, quando for preciso
• chips inteligentes integrados acompanham níveis baixos de tinta e
cabeçotes de impressão desgastados
suporte e serviços
A HP fornece diversas opções de suporte para auxiliá-lo na
configuração e manutenção das impressoras HP DesignJet série 5500.
Utilize o conhecimento especializado da HP para ajudá-lo a tirar o
máximo proveito de sua impressora e assegurar que seu equipamento
esteja funcionando com um máximo de eficiência. Todos os modelos
desta série possuem um ano de garantia com serviço gratuito no local
da instalação, no primeiro dia útil seguinte. Para garantir ainda mais a
operação sem problemas, maximizar o potencial de sua impressora HP
Designjet, ou personalizar a impressora para o perfil exclusivo de seus
negócios, considere atualizar suas opções de serviço e suporte.

especificações técnicas
impressoras hp designjet série 5500
características gerais
Tecnologia de impressão: HP Color Thermal Inkjet (jato de tinta colorida térmico hp)
desempenho de impressão
veloc. de impressão*
veloc máx
produção
produtividade
qualid máx
60 pol revestido:
52,86 m2/h
17,56 m2/h
9,29 m2/h
9,29 m2/h
60 pol brilhante:
13,66 m2/h
9,29 m2/h
7,06 m2/h
5,57 m2/h
Largura mínima de linha: 0,002 pol (0,05 mm)
Precisão de linha: ± 0,2% do comprimento da página específica
Comprimento máximo: 91,4m (300 pés)
Resolução máxima (com o IQ melhorado ativado): 1200 x 600 dpi (em mídia brilhante)
*Tempos máximos de impressão mecânica, não incluindo o tempo de secagem em uma impressora de 60”.

manuseio de mídia
Alimentação por rolo e alimentação por folhas, cortador automático, carretel de recolhimento
automático de mídia (incluído no modelo de 60")
conectividade
Linguagens:
HP Designjet 5500: TIFF 6.0, JPEG, CALS/G4, HP-GL/2, HP RTL
HP Designjet 5500ps: Adobe PDF 1.3, Adobe PostScript 3, TIFF 6.0, JPEG, CALS/G4,
HP-GL/2, HP RTL
Drivers:
Microsoft Windows: 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP com drivers HP
UNIX®, Linux®: com o recurso de envio de arquivos do servidor de web integrado HP
AutoCAD: 2000, 2002, R 14 para Windows
PostScript (5500ps): Microsoft Windows: 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP; MAC OS 8.5
a 9.2.2, X.1 e X.2
Interfaces:
Padrão: Servidor de impressão 10/100 Base-TX HP Jetdirect 615n, suportando os
protocolos TCP/IP (inclusive LPR e IPP), AppleTalk, DLC/LLC e IPX/SPX. Porta paralela
Centronics em conformidade com o padrão IEEE 1284
Opcional: Servidor de impressão HP Jetdirect série 610n/615n, placa de conectividade
HP Jetdirect e os servidores de impressão externos HP Jetdirect 500x, 300x e 170x
variações ambientais
Temperatura de operação: 15 a 35° C
Temperatura de armazenamento: -20 a 55° C
Umidade em operação: 20 a 80% UR sem condensação
requisitos de alimentação
Fonte: 100 a 240 volts (± 10%) com ajuste automático
Freqüência: 50 a 60 Hz
consumo de energia
Consumo máximo: 400 watts
Inativa: 70 watts
Economia de energia: 55 watts
acústica
Pressão sonora: 55 dB modo de impressão, < 35 dB quando inativa
Potência sonora: 70 dB modo de impressão, < 48 dB quando inativa
dimensões da impressora (l x p x a)
modelos de 60”: 2.433 x 675 x 1.280 mm (96” x 27” x 50”)
modelos de 42”: 1.975 x 675 x 1.280 mm (78” x 27” x 50”)
peso da impressora
modelos de 60”: 120 kg (264 lbs)
modelos de 42”: 100 kg (220 lbs)
memória
128 MB RAM (dj5500); 256 MB RAM (dj5500ps)
certificação do produto
Certificação de segurança: Em conformidade com os requisitos para produtos ITE: UE: Low
Voltage Directive (norma de baixa tensão), EUA e Canadá: Certificação CSA para EUA
e Canadá; México: NOM-1-NYCE; Argentina: IRAM; China: CCC; Cingapura: PSB;
Rússia: GOST; Polônia: PCBC.
Compatibilidade eletromagnética: Em conformidade com os requisitos para produtos ITE
Classe B (Classe A quando conectados a cabos de rede local): Diretiva EMC da UE,
regras FCC dos EUA, DOC do Canadá, ACA da Austrália , MoC da Nova Zelândia,
CCC da China, VCCI do Japão. Classe A para a MIC da Coréia, BSMI de Taiwan.
Conformidade ambiental: Conformidade EPA Energy Star® dos EUA
garantia
1 ano de garantia com serviço gratuito no local da instalação, no dia útil seguinte. Os
Pacotes de Suporte da HP e os contratos de serviços permitem ampliar a garantia até 5 anos,
e podem oferecer serviço dia e noite com tempo de resposta de 4 horas, todos os dias do ano
(dependendo do país). A impressora avisa sempre que a manutenção preventiva é
recomendada para minimizar o tempo de paralisação.

o que vem na caixa
Impressora HP Designjet:

HP Designjet 5500
42”
60”
Q1251A Q1253A

Pedestal para a impressora:
Carretel de recolhimento
automático de mídia:
Cesto para mídia impressa:
2 eixos para alimentação por rolo:
Cabos de alimentação:
Sistema de tinta HP Designjet:
Amostras de material de impressão HP:
Documentação do usuário:
Kit de manutenção do usuário:
Software de config. da HP Designjet:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

informação para pedidos
número
descrição
Q1251A
Impressora HP Designjet 5500 (modelo de 42”l)
Q1252A
Impressora HP Designjet 5500ps (modelo de 42”)
Q1253A
Impressora HP Designjet 5500 (modelo de 60”)
Q1254A
Impressora HP Designjet 5500ps (modelo de 60”)
serviço e suporte
H5505A/E
Pacote de suporte HP, 3 anos, dia seguinte no local, 60”
H5504A/E
Pacote de suporte HP, 3 anos, dia seguinte no local, 42”
Pacote de suporte HP, 1 ano, pós-garantia, dia seguinte no local, 60”
H4607PA/E
Pacote de suporte HP, 1 ano, pós-garantia, dia seguinte no local, 42”
H5654A/E
Pacote de suporte HP, 3 anos, mesmo dia (4 horas) no local, 60”
H5653A/E
Pacote de suporte HP, 3 anos, mesmo dia (4 horas) no local, 42”
H5740PA/E
Pacote de suporte HP, 1 ano, pós-garantia, mesmo dia (4 horas) no local, 60” e 42”
suprimentos e acessórios
C2385A
Conjunto de eixo (42”)
C2386A
Conjunto de eixo (60”)
C6087L
Kit do carretel de recolhimento automático de mídia (1,07m/42”)
C2383A
Container para o cabeçote de impressão HP
Sistema de tinta HP 81 (corante para formação de imagens)
cartuchos de tinta
C4930A
HP 81, preto, 680 ml
C4931A
HP 81, ciano, 680 ml
C4932A
HP 81, magenta, 680 ml
C4933A
HP 81, amarelo, 680 ml
C4934A
HP 81, ciano claro, 680 ml
C4935A
HP 81, magenta claro, 680 ml
C4950A
C4951A
C4952A
C4953A
C4954A
C4955A

cabeçotes de impressão/limpadores
HP 81, preto
HP 81, ciano
HP 81, magenta
HP 81, amarelo
HP 81, ciano claro
HP 81, magenta claro

Sistema de tinta UV HP 83 (pigmentado para outdoors)
cartuchos de tinta
C4940A
HP 83, preto, UV, 680 ml
C4941A
HP 83, ciano, UV, 680 ml
C4942A
HP 83, magenta, UV, 680 ml
C4943A
HP 83, amarelo, UV, 680 ml
C4944A
HP 83, ciano claro, UV, 680 ml
C4945A
HP 83, magenta claro, UV, 680 ml
cabeçotes de impressão/limpadores
C4960A
HP 83, preto, UV
C4961A
HP 83, ciano, UV
C4962A
HP 83, magenta, UV
C4963A
HP 83, amarelo, UV
C4964A
HP 83, ciano claro, UV
C4965A
HP 83, magenta claro, UV

mídia de impressão
para sistema de tintas corantes ou UV
C6569C
Papel Pesado Revestido HP
Q1956A
Papel Pesado Revestido HP
C6977A
Papel Pesado Revestido HP
Q1957A
Papel Pesado Revestido HP
Q1939A
Brilhante fotográfico para produtividade HP
Q1941A
Brilhante fotográfico para produtividade HP
Q1944A
Semi-brilhante fotográfico para produtividade HP
Q1946A
Semi-brilhante fotográfico para produtividade HP
C6771A
Tela Ateliê HP
C6773A
Tela Ateliê HP

1,07 m x 30,5 m (42” x 100 pés)
1,07 m x 68,6 m (42” x 225 pés)
1,52 m x 30,5 m (60” x 100 pés)
1,52 m x 68,6 m (60” x 225 pés)
1,07 m x 30,5 m (42” x 100 pés)
1,52 m x 30,5 m (60” x 100 pés)
1,07 m x 30,5 m (42” x 100 pés)
1,52 m x 30,5 m (60” x 100 pés)
0,91 m x 10,7 m (36” x 35 pés)
1,37 m x 10,7 m (54” x 35 pés)

para sistema de tintas corantes
C6964A
Brilhante para imagens fotográficas HP
C6965A
Brilhante para imagens fotográficas HP
C6960A
Acetinado para imagens fotográficas HP
C6961A
Acetinado para imagens fotográficas HP

1,07 m x 30,5 m (42” x 100 pés)
1,52 m x 30,5 m (60” x 100 pés)
1,07 m x 30,5 m (42” x 100 pés)
1,52 m x 30,5 m (60” x 100 pés)

para sistemas de tintas UV
C6787A
Faixas HP com Tyvek®
C6789A
Faixas HP com Tyvek

0,91 m x 15,2 m (36” x 50 pés)
1,37 m x 15,2 m (54” x 50 pés)

Para uma lista completa de materiais de impressão e números de seleção, consulte o site da HP na Web em
www.designjet.hp.com.
cabos
C2496A
C2947A

Cabo paralelo bidirecional em conformidade com o padrão IEEE1284, 2,7 m (9 pés)
Cabo paralelo bidirecional em conformidade com o padrão IEEE1284, 9,7 m(32 pés)

memória
C2381A
C2382A

Módulo de memória de 64 MB
Módulo de memória de 128 MB

rede
J3111A
J4169A
J4167A
J4135A
J6057A

Servidor
Servidor
Servidor
Servidor
Servidor

de
de
de
de
de

impressão
impressão
impressão
impressão
impressão

interno
interno
interno
interno
interno

HP
HP
HP
HP
HP

Jetdirect
Jetdirect
Jetdirect
Jetdirect
Jetdirect

600n
610n
610n
615n
615n

EIO,
EIO,
EIO,
EIO,
EIO,

placa combinada Ethernet
Ethernet/Fast Ethernet
Token Ring
placa de conectividade
Ethernet/Fast Ethernet

HP Designjet 5500ps
42”
60”
Q1252A Q1254A
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Outros cabos de interface precisam ser adquiridos separadamente.

Para obter mais informações sobre as impressoras HP LaserJet série 5500, visite nosso
site na Web em www.hp.com e clique em “products and services” (produtos e serviços). Lá
você encontrará informações sobre produtos, suprimentos e acessórios para todas as suas
necessidades de computação. As impressoras, computadores pessoais, suprimentos e
acessórios HP estão disponíveis em revendedores HP autorizados em todo o mundo.
ENERGY STAR é uma marca de serviço registrada nos EUA da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.
Sendo um parceiro ENERGY STAR, a HP determinou que este produto atende às diretrizes para eficiência de energia.
Apple e Macintosh são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registradas nos EUA e em outros países.
Microsoft, Windows e Windows NT são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos EUA e em
outros países. UNIX é marca registrada do Open Group nos EUA e em outros países. Todas as outras marcas e
nomes de produtos são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas. As informações contidas
neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A HP não oferece garantia de nenhum tipo quanto
a essas informações. A HP nega especificamente a garantia implícita de capacidade comercial e adequação a um
propósito específico. A HP não será responsabilizada por qualquer dano direto, indireto, incidental, conseqüente ou
outro, que esteja ligado por alegação ao fornecimento ou uso dessas informações.
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