Eerste HP PageWide XL 5000 MFP geïnstalleerd

Primeur voor
Repro Mercurius
Door: Herman Hartman

Eind november werd de eerste HP PageWide XL 5000 geplaatst bij Repro Mercurius in Ede. Dit bedrijf, van de tweelingbroers Rini en Erik van Ernst, investeerde in de mfp uitvoering (met grootformaat scanner) en gekoppelde vouwmachine.
De printer is aangekocht als vervanging van een z/w printer voor bouwtekeningen en vult de mogelijkheden aan voor het
afdrukken van posters.
z/w als kleur, geschikt voor het afdrukken van bouwtekeningen en geschikt voor het afdrukken van posters
voor de retail met een goede lichtechtheid. Ook moest
er plaats zijn voor meer rollen. In een gesprek met huisleverancier Sihl Direct legden ze hun wensen op tafel.
Martin Wuijster van Sihl, die bij het gesprek aanwezig
is, vertelt dat Rini en Erik er zonder enige voorkennis in
geslaagd waren de PageWide XL te beschrijven. Bij Sihl
hadden ze toen net de eerste specificaties onder ogen
gekregen. Er volgden verschillende gesprekken, waar
ook medewerkers van HP bij betrokken waren.
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De eigen showroom laat goed zien hoe divers
de productie van Repro Mercurius is.

