HP Designjet T1200 HD
flerfunksjonsskriver
Gjør og tilby mer — behandle, skriv ut, skann og kopier

Stol på én komplett, enkel og integrert løsning.
● Håndter storformatdokumenter fra skanning til utskrift eller arkivering med denne
pålitelige MFPen.
● Driften er intuitiv og enkel med en 38,1 cm (15") berøringsskjerm, som også inkluderer
et virtuelt tastatur.
● Skann, kopier og skriv ut med større kontroll og trygghet.

Gjør mer med én enhet og se produktiviteten øke.
● Spar tid og papir med 2 tilkoblede ruller og smart veksling slik at du kan håndtere CADog GIS-prosjekter samtidig.
● Du er raskt tilbake i produksjon med denne MFPen fra HP som skanner, kopierer og
skriver ut prosjektene dine raskt.
● Masseskanning og -utskrift er raskt og enkelt med gratisverktøyet HP Instant Printing
og sorteringsfunksjoner.

Opplev toppresultater for mange bruksområder og fra
alle originaler.
● Oppnå høyt kvalitetsnivå i strektegninger, kart og plakater med 600 dpi
CCD-skanneteknologi med 4 kameraer.
● Opplev mer allsidighet når du skanner og skriver ut AEC-, CAD- og GIS-dokumenter.
● Lag fine linjer, skarp tekst og livaktige farger med originalt HP-blekk, inkludert 2
svartfarger og et grått blekk.
● Forvandle daglig utskrift ved å bruke HPs brevpapir for daglig bruk med
ColorPRO-teknologi.

HP Designjet T1200 HD flerfunksjonsskriver
Tekniske spesifikasjoner
Utskrift

Innhold i esken

Strektegninger

28 sek/side, 103 A1-utskrifter per time

Fargebilder

41 m²/time på bestrøkne medier; 6,7 m²/time på glansete medier

Utskriftsoppløsning

Opptil 2400 x 1200 optimaliserte ppt fra 1200 x 1200 ppt inndata når maksimale detaljer er
valgt

Marger (topp x bunn x venstre x høyre)

Rull: 5 x 5 x 5 x 5 mm (uten kanter på fotopapir)
Ark: 5 x 17 x 5 x 5 mm

Teknologi

HP termisk blekkskriver

Blekktyper

Fargestoffbasert (C, M, Y, G, PK); pigmentbasert (MK)

Blekkfarger

6 (cyan, grå, magenta, matt svart, fotosvart, gul)

Blekkdråpe

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

Blekkpatroners utskriftsvolum

HP 726 blekkpatron: matt svart (300 ml); HP 72 blekkpatron: cyan, grå, magenta, matt svart,
fotosvart, gul (130 ml); cyan, grå, magenta, fotosvart, gul (69 ml)

Skrivehodedyser

1056

Sertifisering

Skrivehoder

3 (matt svart og gul, magenta og cyan, fotosvart og grå)

Sikkerhet

EU (LVD- og EN60950-1-samsvar); Russland (GOST)

Utskriftshastighet

103 A1-utskrifter per time

Elektromagnetisk

Oppfyller kravene til ITE-produkter i klasse A: EU (EMC-direktivet)

Linjenøyaktighet

+/- 0.1%
Merknad om linjenøyaktighet: +/- 0,1% av den angitte vektorlengden eller +/- 0,1 mm (det som
er størst) ved 23° C, 50-60 % relativ fuktighet, på E/A0 utskriftsmateriale i Best- eller
Normal-modus med HP matt film

Miljømessig

EU RoHS; REACH; WEEE

ENERGY STAR

Nei

Minste linjebredde

0,02 mm (HP-GL/2-adresserbar)

Garantert minste linjebredde

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

Største utskriftslengde

91 m (applikasjonsavhengig)

Maksimal optisk tetthet

Maksimal svart optisk tetthet på 2,15 (6 L*min)

CQ653C

Skriver; skrivehoder: introduksjonsblekkpatroner; 111,8 cm stativ; 111,8 cm spindel;
hurtigreferansehåndbøker; oppsettplakater; Serif PosterDesigner Pro for HP-plakat;
oppstartsprogramvare; skanner; berøringsskjerm (panel-PC);
skannerdokumentasjonsprogramvare; systemgjenopprettingsprogramvare;
kundeserviceveiledning; USB-kabel; FireWire-kabel; Ethernet-kabel; strømledninger

Miljøkrav
Temperatur ved drift

5 til 40 °C

Anbefalt temperatur ved drift

15 til 35 °C (avhengig av papirtype)

Lagringstemperatur

-25 til 55 °C

Fuktighet ved drift

20 til 80 % RF

Anbefalt fuktighet ved drift

20 til 80 % RF (avhengig av papirtype)

Fuktighet ved lagring

0 til 95% RF

Garanti
To års begrenset garanti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale
og lokale lover og regler.

Medier
Håndtering

Skriver: arkmating, to automatiske rullmatere, automatisk rullveksling, automatisk kutter;
skanner: rett skannerpapirbane for mating av papir- og kartongoriginaler

Typer

Skriver: brevpapir og bestrøket papir (brevpapir, bestrøket, tykt bestrøket, svært tykt bestrøket
pluss matt, farget), teknisk papir (naturlig kalkerpapir, gjennomskinnelig brevpapir, velin,
pergament), film (klar, matt, polyester), fotografisk papir (silkematt, glanset, halvglanset, matt,
høyglanset), bakbelyst, selvklebende (plastfolie, innendørspapir, polypropylen, vinyl), skanner:
ikke-slipende papir, velinpapir, mylar, sepia, blåkopier, plast, film, plastlaminat, skumpapp,
kartong (ikke kryssfinér, steinplater, metallplater eller slipende, skitne, grove, skarpe kanter,
brente overflater eller overflater med metallklemme eller transparenter)

Vekt

60 til 328 g/m²

Størrelse
Tykkelse

Opptil 0,8 mm

Produkt

Skriver: 32 GB (virtuelt); skanner: 1 GB

Tilbehør

Minne
Standard

Bestillingsinformasjon

Tilkobling

CQ653C
Q6709A

HP Designjet T1200 HD flerfunksjonsskriver
HP Designjet 1118-tommers rullmaterspindel

Blekkrekvisita

Grensesnitt (standard)

Skriver: Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 Hi-Speed, EIO Jetdirect-tilbehørsspor; skanner:
Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, FireWire (IEEE-1394a-samsvarende)

C9370A

HP 72 130 ml foto svart blekkpatron

Grensesnitt (tillegg)

HP Jetdirect interne utskriftsservere

C9371A

Utskriftsspråk (standard)

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

HP 72 130 ml cyan blekkpatron

Medfølgende drivere

HP-GL/2, HP-RTL, PostScript®-drivere for Windows (optimalisert for AutoCAD 2000 og høyere);
PostScript®-drivere for Mac OS X og Linux; støtte for Citrix® XenApp- og Citrix® XenServer-miljøer

C9372A

HP 72 130 ml magenta blekkpatron

C9373A

HP 72 130 ml gul blekkpatron

C9374A

HP 72 130 ml grå blekkpatron

C9380A

HP 72 grått og foto svart skrivehode

C9383A

HP 72 magenta og cyan skrivehode

C9384A

HP 72 matt svart og gult skrivehode

Akustisk
Lydtrykk

47 dB(A)

Lydnivå

6,3 B(A)

Mål (b x d x h)
Skriver

1900 x 1000 x 1600 mm

C9397A

HP 72 69 ml foto svart blekkpatron

Pakket

1930 x 766 x 1529 mm

C9398A

HP 72 69 ml cyan blekkpatron

C9399A

HP 72 69 ml magenta blekkpatron

Vekt
Skriver

200 kg

C9400A

HP 72 69 ml gul blekkpatron

Pakket

280 kg

C9401A

HP 72 69 ml grå blekkpatron

C9403A

HP 72 130 ml matt svart blekkpatron
HP 726 300 ml matt svart Designjet-blekkpatron

Strømforbruk
Maksimum

Skriver: 120 watt, skanner: 300 watt maksimum (aktiv); skriver: < 7 watt / < 25 watt med
innebygd DFE (strømsparing);8 65,3 watt (ventemodus); 3,6 watt

CH575A

Krav til strømforsyning

Inngangsspenning (auto-fastsetting) skriver: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2
amp maks; skanner: 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 5 amp maks

C3868A

HP Natural kalkérpapir – 914 mm x 45,7 m (36 tm x 150 fot)

C3875A

HP klar film – 914 mm x 22,9 m (36 tm x 75 fot)

C6020B

HP bestrøket papir – 914 mm x 45,7 m (36 tm x 150 fot)

C6030C

HP tykt bestrøket papir – 914 mm x 30,5 m (36 tm x 100 fot)

C6036A

HP Bright White-papir for blekk – 914 mm x 45,7 m

Q1397A

HP universelt Bond-papir – 914 mm x 45,7 m (36 tm x 150 fot)

Q1421A

HP Universal silkefotopapir – 914 mm x 30,5 m (36" x 100 ft)

Q1427A

HP universelt glanset fotopapir – 914 mm x 30,5 m (36 tm x 100 fot)

Utskriftsmedier

Service og kundestøtte
UT911E HP Care Pack maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet T1200 HD-MFP, 3 år
UT912E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet T1200 HD-MFP, 4 år
UT913E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet T1200 HD-MFP, 5 år
UT920E HP Care Pack, maskinvarestøtte innen 4 timer 13x5 for Designjet T1200 HD-MFP, 3 år
UT923PE HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet T1200 HD-MFP, 1 år
UT924PE HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet T1200 HD-MFP, 2 år
UT927PE HP Care Pack, etter garanti, støtte innen 4 timer 13x5 for Designjet T1200 HD-MFP, 1 år
Støttetjenester for HP Designjet tilbyr løsninger for kritiske forretningsmiljøer – installasjon, utvidet støtte og
vedlikehold samt en rekke verdiøkende tjenester. Se hp.com/go/designjetsupport for mer informasjon.
Bruk originale HP-blekkpatroner og -skrivehoder for å få en konsistent høy kvalitet og pålitelig ytelse som bidrar til mindre
nedetid. Se hp.com/go/OriginalHPinks for mer informasjon.

Se globalBMG.com/hp for HPs komplette utvalg av utskriftsmateriell for store formater.
Besøk nettstedet http://www.hp.com/go/designjet/supplies for informasjon om flere substrater og størrelser for HP storformatmedier
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser.
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