Imprimantă multifuncţională HP Designjet
T1200 HD
Realizaţi şi oferiţi mai multe – procesare, imprimare, scanare şi copiere

Bizuiţi-vă pe o soluţie completă şi simplă, integrată.
● Gestionaţi documente de format mare de la scanare până la imprimare sau arhivare cu
acest echipament MFP fiabil.
● Operarea este intuitivă şi simplă cu o staţie completă cu afişaj cu ecran senzitiv de 38,1
cm (15"), care include şi o tastatură virtuală.
● Efectuaţi funcţii de scanare, copiere şi imprimare cu mai multă încredere şi control.

Realizaţi mai multe cu un singur dispozitiv şi creşteţi
productivitatea.
● Economisiţi timpul şi hârtia cu 2 role conectate şi comutare inteligentă, astfel încât
puteţi mânui proiectele CAD şi GIS în acelaşi timp.
● Cu acest echipament HP MFP care scanează, copiază şi imprimă proiectele rapid, reluaţi
lucrul rapid.
● Scanarea şi imprimarea pe loturi sunt rapide şi simple datorită utilitarului HP Instant
Printing şi caracteristicilor de colaţionare.

Obţineţi rezultate de calitate de vârf într-o gamă
largă de aplicaţii de la orice original.
● Obţineţi un nivel ridicat al calităţii pentru desene cu linii, hărţi şi postere utilizând
tehnologia de scanare cu camera cu 4 CCD cu rezoluţie de 600 dpi.
● Versatilitate cu experienţă adăugată când scanaţi şi imprimaţi documente AEC, CAD şi
GIS.
● Produceţi linii fine, text clar şi culori vii cu cernelurile HP originale, care includ 2 cerneluri
negre şi o cerneală gri.
● Transformaţi imprimările de zi cu zi utilizând hârtie bond HP Everyday cu tehnologie
ColorPRO.

Imprimantă multifuncţională HP Designjet T1200 HD
Specificaţii tehnice
Imprimare

Ce se găseşte în cutie

Desene cu linii

28 sec/pagină, 103 imprimate A1 pe oră

Imagini color

41 m²/oră pe suporturi tratate; 6,7 m²/oră pe suporturi lucioase

Rezoluţie de imprimare

Până la 2400 x 1200 dpi optimizat din 1200 x 1200 dpi la intrare cu selecţia nivelului de detaliu
maxim

Margini (sus x jos x stânga x dreapta)

Rolă: 5 x 5 x 5 x 5 mm (fără chenar pe hârtii foto)
Coală: 5 x 17 x 5 x 5 mm

Tehnologie

HP Thermal Inkjet

Tipuri de cerneală

Pe bază de coloranţi (C, M, Y, G, PK); pe bază de pigmenţi (MK)

Culori cerneală

6 (cyan, gri, magenta, negru mat, negru foto, galben)

Picătură de cerneală

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

Volumul cartuşului de imprimare

Cartuş de cerneală HP 726: negru mat (300 ml); Cartuş de cerneală HP 72: cyan, gri, magenta,
negru mat, negru foto, galben (130 ml); cyan, gri, magenta, negru foto, galben (69 ml)

Duze cap de imprimare

1056

Capete de imprimare

3 (negru mat şi galben, magenta şi cyan, negru foto şi gri)

Viteză de imprimare

103 imprimate A1 pe oră

Precizie linie

+/- 0.1%
Notă referitoare la precizia liniei: +/- 0,1% din lungimea vectorului specificat sau +/- 0,1 mm
(care dintre ele este mai mare) la 23° C, 50-60% umiditate relativă, pe material de imprimare
E/A0 în mod Optim sau Normal cu film mat HP

Grosime minimă a liniei

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

Lăţime minimă linie garantată

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

Lungime maximă de imprimare

91 m (în funcţie de aplicaţie)

Densitate optică maximă

Densitate optică maximă negru 2,15 (6 L *min)

CQ653C

Imprimantă; capete de imprimare; cartuşe de cerneală de început; suport de 111,8 cm; suport
de role de 111,8 cm; ghiduri de referinţe rapide; postere de instalare; Serif PosterDesigner Pro
pentru poster HP; software de iniţializare; scaner; ecran senzitiv (PC panou); software
documentaţie scaner; software de recuperare sistem; ghid de servicii pentru clienţi; cablu USB;
cablu FireWire; cablu Ethernet; cabluri de alimentare

Condiţii de mediu
Temperatură de funcţionare

De la 5 la 40ºC

Temperatură de funcţionare
recomandată

de la 15 la 35° C (în funcţie de tipul hârtiei)

Temperatură de stocare

-25 la 55° C

Umiditate de funcţionare

20 - 80% RH

Umiditate de funcţionare
recomandată

RH 20 - 80% C (în funcţie de tipul hârtiei)

Umiditate stocare

0 - 95% RH

Certificare
Siguranţă

EU (conform cu LVD şi EN60950-1); Rusia (GOST)

Electromagnetic

Conformitate pentru produsele ITE din clasa A: UE (Directiva EMC)

Mediul înconjurător

UE, RoHS; REACH; WEEE

ENERGY STAR

Nu

Garanţie
Doi ani garanţie limitată. Opţiunile de garanţie şi asistenţă variază în funcţie de produs, ţară şi
cerinţele legislaţiei locale.

Suport
Manevrare

Imprimantă: alimentare cu coli, două role de alimentare automate, comutare automată între role,
cuţit automat; scaner: cale de alimentare directă la scanare pentru originale pe hârtie sau carton

Tipuri

Imprimantă: hârtie bond şi tratată (bond, tratată, tratată foarte grea, mată de gramaj foarte
mare, colorată), hârtie tehnică (calc natural, bond transparentă, velină), film (clar, mat, poliester),
hârtie fotografică (satinată, lucioasă, semilucioasă, mată, foarte lucioasă), suport translucid,
auto-adezivă (cu două feţe, hârtie de interior, polipropilenă, vinil), scaner: hârtie neabrazivă,
velină, milar, sepia, copii heliografice, film de plastic, foi de plastic, placă de spumă, carton (fără
placaj, plăci de piatră, plăci metalice sau suprafeţe sau folii transparente abrazive, murdare,
aspre, cu muchii ascuţite, prinse pe metal sau arse)

Greutate

60 - 328 g/m²

Dimensiune
Grosime

Până la 0,8 mm

Produs

Imprimantă. 32 GB (virtual); scaner: 1 GB

Accesorii

Memorie
Standard

Informaţii pentru comandă

Conectivitate

CQ653C
Q6709A

Imprimantă multifuncţională HP Designjet T1200 HD
Ax alimentare cu rolă HP Designjet, 1118 mm

Rezerve de cerneală

Interfeţe (standard)

Imprimantă: Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de mare viteză, slot accesoriu EIO Jetdirect;
scaner: Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de mare viteză, FireWire (conform IEEE-1394a)

C9370A

Cartuş de cerneală foto HP 72 Negru de 130 ml

Interfeţe (opţionale)

Servere de imprimare HP Jetdirect interne

C9371A

Limbaje de imprimare (standard)

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

Cartuş de cerneală HP 72 Cyan de 130 ml

Drivere incluse

Drivere HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® pentru Windows (optimizate pentru AutoCAD 2000 şi
versiunile superioare); Drivere PostScript® pentru Mac OS X şi Linux; suport pentru medii Citrix®
XenApp şi Citrix® XenServer

C9372A

Cartuş de cerneală HP 72 Magenta de 130 ml

C9373A

Cartuş de cerneală HP 72 Galben de 130 ml

C9374A

Cartuş de cerneală HP 72 Gri de 130 ml

C9380A

Cap de imprimare HP 72 Gri şi Negru Foto

Acustic
Presiune sonoră

47 dB (A)

C9383A

Cap de imprimare HP 72 Magenta şi Cyan

Putere sonoră

6,3 B (A)

C9384A

Cap de imprimare HP 72 Negru Mat şi Galben

C9397A

Cartuş de cerneală foto HP 72 Negru de 69 ml

Dimensiuni (L x A x î)
Imprimantă

1900 x 1000 x 1600 mm

C9398A

Împachetat

1930 x 766 x 1529 mm

Cartuş de cerneală HP 72 Cyan de 69 ml

C9399A

Cartuş de cerneală HP 72 Magenta de 69 ml

C9400A

Cartuş de cerneală HP 72 Galben de 69 ml

C9401A

Cartuş de cerneală HP 72 Gri de 69 ml

C9403A

Cartuş de cerneală HP 72 Negru Mat de 130 ml

CH575A

Cartuş de cerneală Designjet HP 726 Negru Mat de 300 ml

Greutate
Imprimantă

200 kg

Împachetat

280 kg

Consum energie
Maxim

Imprimantă: 120 W, scaner: maxim 300 W (activ); imprimantă: < 7 W / < 25 W cu DFE încorporat
(mod economic); 65,3 W (standby); 3,6 W

Cerinţe de alimentare

Tensiune de intrare (autoreglabilă) imprimantă: 100 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz),
2 A maxim; scaner: 100 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 5 A maxim

Suporturi consumabile
C3868A

Hârtie de calc naturală HP - 914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)

C3875A

Film clar HP - 914 cm x 22,9 m (36 in x 75 ft)

C6020B

Hârtie cretată HP - 914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)

C6030C

Hârtie cretată grea HP - 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft)

C6036A

Hârtie Inkjet HP alb strălucitor - 914 mm x 45,7 m

Q1397A

Hârtie de corespondenţă HP Universal - 914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)

Q1421A

Hârtie foto satinată HP Universal – 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 picioare)

Q1427A

Hârtie foto lucioasă HP Universal - 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft)

Service & asistenţă
UT911E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T1200 HD-MFP, 3 ani
UT912E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T1200 HD-MFP, 4 ani
UT913E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T1200 HD-MFP, 5 ani
UT920E HP Care Pack, timp de răspuns 4 ore 13x5 pentru Designjet T1200 HD-MFP, 3 ani
UT923PE HP Care Pack, asistenţă hardware post-garanţie de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T1200 HD-MFP, 1 an
UT924PE HP Care Pack, asistenţă hardware post-garanţie de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T1200 HD-MFP, 2 ani
UT927PE HP Care Pack, asistenţă post-garanţie cu timp de răspuns 4 ore 13x5 pentru Designjet T1200 HD-MFP, 1 an
Serviciile de asistenţă pentru HP Designjet oferă soluţii pentru mediile importante de afaceri - instalare, asistenţă şi
întreţinere extinse, precum şi o varietate de servicii cu valoare adăugată. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
hp.com/go/designjetsupport.
Utilizaţi cernelurile şi capetele de imprimare originale HP pentru a beneficia în mod constant de calitatea înaltă şi de
performanţele fiabile care permit reducerea timpilor de inactivitate. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
hp.com/go/OriginalHPinks.

Pentru întregul portofoliu de materiale de imprimare de format mare HP, consultaţi globalBMG.com/hp.
Pentru mai multe substraturi şi dimensiuni de suporturi de format mare de la HP, vizitaţi-ne online la: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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