Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Designjet
T1200 HD
Κάντε και προσφέρετε περισσότερα — επεξεργασία, εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή

Βασιστείτε σε μια πλήρη, εύκολη και ενοποιημένη
λύση.
● Διαχειριστείτε έγγραφα μεγάλου μεγέθους, από τη σάρωση έως την εκτύπωση ή την
αρχειοθέτηση με αυτό το αξιόπιστο MFP.
● Η λειτουργία είναι έξυπνη και απλή, με μια πλήρη οθόνη αφής 38,1 cm (15 ιντσών) που
περιλαμβάνει επίσης εικονικό πληκτρολόγιο.
● Εκτελέστε λειτουργίες σάρωσης, αντιγραφής και εκτύπωσης με περισσότερο έλεγχο
και σιγουριά.

Κάντε περισσότερα με μια συσκευή και δείτε την
παραγωγικότητα να απογειώνεται.
● Εξοικονομήστε χρόνο και χαρτί με 2 φορτωμένα ρολά και έξυπνη εναλλαγή, ώστε να
διαχειρίζεστε ταυτόχρονα εργασίες CAD και GIS.
● Μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία σας χωρίς καθυστέρηση με αυτό το HP MFP που
σαρώνει, αντιγράφει και εκτυπώνει τις εργασίες σας γρήγορα.
● Η μαζική σάρωση και εκτύπωση είναι γρήγορη και εύκολη χάρη στο δωρεάν HP Instant
Printing και τις λειτουργίες ταξινόμησης.

Απολαύστε αποτελέσματα κορυφαίας ποιότητας σε
μια ευρεία γκάμα εφαρμογών από οποιοδήποτε
πρωτότυπο.
● Εξασφαλίστε υψηλό επίπεδο ποιότητας σε γραμμικά σχέδια, χάρτες και αφίσες με την
τεχνολογία σάρωσης CCD 4 καμερών με 600 dpi.
● Απολαύστε πρόσθετη ευελιξία όταν σαρώνετε και εκτυπώνετε έγγραφα AEC, CAD και
GIS.
● Δημιουργήστε λεπτές γραμμές, ευκρινές κείμενο και ζωντανό χρώμα με αυθεντικές
μελάνες HP που περιλαμβάνουν 2 μαύρες και 1 γκρι.
● Μεταμορφώστε τις καθημερινές σας εργασίες εκτύπωσης χρησιμοποιώντας ειδικά
χαρτιά HP καθημερινής χρήσης με τεχνολογία ColorPRO.

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Designjet T1200 HD
Τεχνικές προδιαγραφές
Εκτύπωση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Γραμμικά σχέδια

28 δευτ./σελίδα, 103 εκτυπώσεις A1 την ώρα

Έγχρωμες εικόνες

41 m²/ώρα σε μέσα με επικάλυψη; 6,7 m²/ώρα σε γυαλιστερά μέσα

Ανάλυση εκτύπωσης

Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2.400 x 1.200 dpi από ανάλυση εισόδου 1.200 x 1.200 dpi με
τη μέγιστη λεπτομέρεια

Περιθώρια (επάνω x κάτω x αριστερά x Ρολό: 5 x 5 x 5 x 5 mm (χωρίς περίγραμμα σε φωτογραφικά χαρτιά)
δεξιά)
Φύλλο: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Τεχνολογία

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Τύποι μελάνης

Τύπου dye (C, M, Y, G, PK), τύπου pigment (MK)

Χρώματα μελάνης

6 (κυανό, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, φωτογραφικό μαύρο, κίτρινο)

Ψεκασμός/Σταγόνα μελάνης

6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)

Παρεχόμενη ποσότητα δοχείου μελάνης Δοχείο μελάνης HP 726: μαύρο ματ (300 ml). Δοχείο μελάνης HP 72: κυανό, γκρι, ματζέντα,
μαύρο ματ, φωτογραφικό μαύρο, κίτρινο (130 ml), κυανό, γκρι, ματζέντα, φωτογραφικό μαύρο,
κίτρινο (69 ml)

CQ653C

Εκτυπωτής, κεφαλές εκτύπωσης, αρχικά δοχεία μελάνης, βάση 111,8 cm άξονας 111,8 cm,
οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσες εγκατάστασης, αφίσα Serif PosterDesigner Pro for HP,
λογισμικό έναρξης, σαρωτής, οθόνη αφής (υπολογιστής-οθόνη), λογισμικό τεκμηρίωσης
σαρωτή, λογισμικό ανάκτησης συστήματος, οδηγός εξυπηρέτησης πελατών, καλώδιο USB,
καλώδιο FireWire, καλώδιο Ethernet, καλώδια τροφοδοσίας

Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία λειτουργίας

5 έως 40ºC

Συνιστώμενη θερμοκρασία
λειτουργίας

15 έως 35º C (ανάλογα με τον τύπο χαρτιού)

Θερμοκρασία αποθήκευσης

-25 έως 55ºC

Υγρασία λειτουργίας

20 έως 80% RH

Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας

20 έως 80% σχετική υγρασία (ανάλογα με τον τύπο χαρτιού)

Υγρασία αποθήκευσης

Aπό 0% έως 95% σχετική υγρασία

Ακροφύσια κεφαλής μελάνης

1056

Πιστοποίηση

Κεφαλές εκτύπωσης

3 (μαύρο ματ και κίτρινο, ματζέντα και κυανό, φωτογραφικό μαύρο και γκρι)

Ασφάλεια

ΕΕ (συμμόρφωση με LVD και EN60950-1) Ρωσία (GOST)

Ταχύτητα εκτύπωσης

103 εκτυπώσεις A1 την ώρα

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Συμβατότητα για προϊόντα Κατηγορίας A ITE: EΕ (Οδηγία EMC)

Ακρίβεια γραμμών

+/- 0.1%
Σημείωση σχετικά με την ακρίβεια γραμμής: +/- 0,1% του καθορισμένου μήκους διανύσματος ή
+/-0,1 mm (όποιο είναι μεγαλύτερο) στους 23° C, σχετική υγρασία 50-60%, σε υλικό
εκτύπωσης E/A0 σε λειτουργία εκτύπωσης "Βέλτιστη" ή "Κανονική" με ματ φιλμ HP.

Περιβαλλοντικά στοιχεία

EU RoHS, REACH, WEEE

ENERGY STAR

Όχι

Ελάχιστο πάχος γραμμής

0,02 mm (HP-GL/2 επεξεργάσιμο)

Ελάχιστο εγγυημένο πλάτος γραμμής

0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

91 m (ανάλογα με την εφαρμογή)

Μέγιστη οπτική πυκνότητα

Μέγιστη οπτική πυκνότητα μαύρου 2,15 (ελάχ. 6 L*)

Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν,
χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Μέσα
Χειρισμός

Εκτυπωτής: τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων, δύο αυτόματες τροφοδοτήσεις ρολού,
αυτόματη εναλλαγή ρολού, αυτόματο κοπίδι, σαρωτής: ευθεία δίοδος σάρωσης χαρτιού για
πρωτότυπα από απλό φύλλο και χαρτόνι

Τύποι

Εκτυπωτής: χαρτί bond και με επικάλυψη (bond, με επικάλυψη, ενισχυμένο με επικάλυψη,
υπερενισχυμένο ματ plus, έγχρωμο), χαρτί τεχνικών σχεδίων (διαφανές αντιγραφής,
ημιδιαφανές bond, βέλβετ), φιλμ (διαφανές, ματ, πολυεστερικό), φωτογραφικό χαρτί (σατινέ,
γυαλιστερό, ημιγυαλιστερό, ματ, έξτρα γυαλιστερό), διαυγές, αυτοκόλλητο (διπλής όψης,
εσωτερικού χώρου, πολυπροπυλένιο, βινύλιο), σαρωτής: λείο χαρτί, βέλβετ, τύπου mylar,
σέπια, blueprint, πλαστικό, φιλμ, πλαστικοποιημένο υλικό, αφρώδες υλικό, χαρτόνι (Μην
χρησιμοποιείτε κοντραπλακέ, πέτρινες πλάκες, μεταλλικές πλάκες, ή τραχιές, λερωμένες,
άγριες επιφάνειες με κοφτερές άκρες ή μεταλλικές λαβίδες, καμένες επιφάνειες ή διαφάνειες)

Βάρος

60 έως 328 g/m²

Μέγεθος
Πάχος

Εκτυπωτής: 32 GB (εικονική). Σαρωτής: 1 GB

Αναλώσιμα μελάνης

Εκτυπωτής: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, βοηθητική υποδοχή EIO Jetdirect,
σαρωτής: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, FireWire (συμμόρφωση με
IEEE-1394a)

Διεπαφές (προαιρετικές)

Εσωτερικοί διακομιστές εκτύπωσης HP Jetdirect

Γλώσσες εκτύπωσης (βασικές)

Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI

Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα
οδήγησης

HP-GL/2, HP-RTL, προγράμματα οδήγησης PostScript® για Windows (βελτιστοποιημένα για
AutoCAD 2000 και νεότερη έκδοση), προγράμματα οδήγησης PostScript® για Mac OS X και
Linux, υποστήριξη για περιβάλλοντα Citrix® XenApp και Citrix® XenServer

Ακουστική
Ένταση ήχου

47 dB(A)

Ισχύς ήχου

6,3 B(A)

Διαστάσεις (π x β x υ)
Εκτυπωτής

1.900 x 1.000 x 1.600 mm

Στη συσκευασία

1930 x 766 x 1529 mm

Βάρος
Εκτυπωτής

200 kg

Στη συσκευασία

280 kg

Απαιτήσεις ισχύος

Q6709A

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Designjet T1200 HD
Άξονας τροφοδότησης ρολού 1118mm HP Designjet

C9370A

Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72 130 ml

C9371A

Δοχείο κυανής μελάνης HP 72 130 ml

C9372A

Δοχείο ματζέντα μελάνης HP 72 130 ml

C9373A

Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72 130 ml

C9374A

Δοχείο γκρι μελάνης HP 72 130 ml

C9380A

Κεφαλή εκτύπωσης γκρι και μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72

C9383A

Κεφαλή εκτύπωσης ματζέντα και κυανής μελάνης HP 72

C9384A

Κεφαλή εκτύπωσης μαύρης ματ και κίτρινης μελάνης HP 72

C9397A

Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72 69 ml

C9398A

Δοχείο κυανής μελάνης HP 72 69 ml

C9399A

Δοχείο ματζέντα μελάνης HP 72 69 ml

C9400A

Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72 69 ml

C9401A

Δοχείο γκρι μελάνης HP 72 69 ml

C9403A

Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 72 130 ml

CH575A

Δοχείο μαύρης ματ μελάνης Designjet HP 726 300 ml

Αναλώσιμα μέσων
C3868A

Διαφανές χαρτί αντιγραφής HP-914 mm x 45,7 m (36 ίντσες x 150 πόδια)

Εκτυπωτής: 120 W, σαρωτής: 300 W μέγιστη (ενεργός), εκτυπωτής: < 7 W / < 25 W με
ενσωματωμένο DFE (εξοικονόμηση ενέργειας), 65,3 W (αναμονή), 3,6 W

C3875A

Διαφανές φιλμ ΗΡ-914 mm x 22,9 m (36 ίντσες x 75 πόδια)

C6020B

Χαρτί με επικάλυψη HP-914 mm x 45,7 m (36 ίντσες x 150 πόδια)

Τάση εισόδου (αυτόματη ρύθμιση) για εκτυπωτή: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz), 2 A μέγ. σαρωτής: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 5 A μέγ.

C6030C

Βαρύ χαρτί με επικάλυψη HP-914 mm x 30,5 m (36 ίντσες x 100 πόδια)

C6036A

Κατάλευκο χαρτί Inkjet HP-914 mm x 45,7 m

Q1397A

Χαρτί bond HP Universal-914 mm x 45,7 m (36 ίντσες x 150 πόδια)

Q1421A

Σατέν φωτογραφικό χαρτί HP γενικής χρήσης 914 mm x 30,5 m (36 ίν. x 100 πόδια)

Q1427A

Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP Universal-914 mm x 30,5 m (36 ίντσες x 100
πόδια)

Κατανάλωση ισχύος
Μέγιστη

CQ653C

Εξαρτήματα

Συνδεσιμότητα
Διεπαφές (βασικές)

Προϊόν

Έως 0,8 mm

Μνήµη
Βασική

Πληροφορίες παραγγελίας

Υπηρεσίες και υποστήριξη
UT911E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T1200 HD-MFP την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
UT912E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T1200 HD-MFP την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη
UT913E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T1200 HD-MFP την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
UT920E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T1200 HD-MFP με απόκριση εντός 4 ωρών 13x5, 3 έτη
UT923PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T1200 HD-MFP μετά την εγγύηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1
έτος
UT924PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T1200 HD-MFP μετά την εγγύηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 2
έτη
UT927PE HP Care Pack, υποστήριξη Designjet T1200 HD-MFP μετά την εγγύηση με απόκριση εντός 4 ωρών 13x5, 1 έτος
Οι υπηρεσίες υποστήριξης HP Designjet προσφέρουν λύσεις για επιχειρησιακά περιβάλλοντα κρίσιμης σημασίας –
εγκατάσταση, εκτενή υποστήριξη και συντήρηση, καθώς και ποικιλία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/go/designjetsupport.
Χρησιμοποιείτε αυθεντικές μελάνες και κεφαλές εκτύπωσης HP για σταθερά υψηλή ποιότητα και αξιόπιστη απόδοση και
περιορισμένες διακοπές λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
hp.com/go/OriginalHPinks.

Για το πλήρες χαρτοφυλάκιο των υλικών εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους της HP, ανατρέξτε στη διεύθυνση globalBMG.com/hp.
Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μέσων μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφτείτε το http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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