HP Designjet T1200 HD
multifunktionsskrivare
Du kan göra och erbjuda mer – bearbeta, skriva ut, skanna och kopiera

Förlita dig på en enda komplett, enkel, integrerad
lösning.

Få resultat av toppkvalitet i en mängd olika
tillämpningar från vilket original som helst.

● Hantera storformatsdokument från skanning till utskrift eller arkivering med denna
pålitliga MFP:

● Få hög kvalitet på linjeritningar, kartor och affischer med CCD-skanningsteknik med 4
kameror och 600 dpi.

● Användningen är intuitiv och enkel med en komplett 38,1 cm (15 tums) pekskärm, som
även inkluderar ett virtuellt tangentbord.

● Upplev extra mångsidighet när du skannar och skriver ut AEC-, CAD- och GIS-dokument.

● Utför skannings-, kopierings- och utskriftsfunktioner med större kontroll och säkerhet.

Få mer gjort med en enda enhet och se hur
produktiviteten ökar.
● Spara tid och papper med 2 online-rullar som du smart växlar mellan så att du kan
hantera CAD- och GIS-projekt samtidigt.
● Du är tillbaka på banan på nolltid med denna HP MFP som snabbt skannar, kopierar och
skriver ut dina projekt.
● Satsvis skanning och utskrift går snabbt och enkelt tack vare det kostnadsfria HP Instant
Printing och sorteringsfunktioner.

● Producera fina linjer, tydlig text och klara färger med HPs originalbläck, inklusive 2 svarta
och en grå bläckfärg.
● Förändra dina vardagsutskrifter med HP dokumentpapper för vardagsbruk med
ColorPRO-teknik.

HP Designjet T1200 HD multifunktionsskrivare
Tekniska specifikationer
Skriv ut

Medföljer

Linjeritningar

28 sek/sida, 103 A1-utskrifter i timmen

Färgbilder

41 m²/h på bestrukna medier; 6,7 m²/h på glättade medier

Utskriftsupplösning

Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi från 1200 x 1200 inmatade dpi med maximal
detaljåtergivning vald

Marginaler (topp x botten x vänster x
höger)

Rulle: 5 x 5 x 5 x 5 mm (utfallande på fotopapper)
Ark: 5 x 17 x 5 x 5 mm

Teknik

HP bläckstråleskrivare

Bläcktyper

Färgpulverbaserat (C, M, Y, G, PK); pigmentbaserat (MK)

Bläckfärger

6 (cyan, grått, magenta, mattsvart, fotosvart, gult)

Bläckdroppe

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

Levererad bläckvolym

HP 726 bläckpatron: mattsvart (300 ml); HP 72 bläckpatron: cyan, grått, magenta, mattsvart,
fotosvart, gult (130 ml); cyan, grått, magenta, fotosvart, gult (69 ml)

Skrivhuvudmunstycken

1056

Skrivhuvuden

3 (mattsvart och gult, magenta och cyan, fotosvart och grått)

Utskriftshastighet

103 A1-utskrifter i timmen

Linjenoggrannhet

+/- 0.1%
Not om linjeprecision: +/- 0,1 % av den specificerade vektorlängden eller +/- 0,1 mm (beroende
på vad som är störst) vid 23 °C, 50-60 % relativ luftfuktighet, på E/A0-utskriftsmaterial i läget
Bästa eller Normal med matt HP-film.

Minsta linjebredd

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

Garanterad minimiradbredd

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

Maximal utskriftslängd

91 m (beroende på applikation)

Maximal optisk densitet

2,15 maximal svart optisk densitet (6 L *min)

CQ653C

Skrivare; skrivhuvuden; introduktionsbläckpatroner; 111,8 cm stativ; 111,8 cm spindel;
snabbreferensguider; installationsaffischer; Serif PosterDesigner Pro för HP poster;
startprogramvara; skanner; pekskärm (panel-PC); programvara för skannerdokumentation;
programvara för systemåterställning; kundserviceguide; USB-kabel; FireWire-kabel;
Ethernet-kabel; strömsladdar

Miljökrav
Drifttemperatur

5 till 40 ºC

Rekommenderad drifttemperatur

15 till 35 ºC (beroende på papperstyp)

Förvaringstemperatur

-25 till 55 ºC

Luftfuktighet vid drift

20 till 80 % relativ luftfuktighet

Rekommenderad luftfuktighet vid
drift

20 till 80 % relativ luftfuktighet (beroende på papperstyp)

Luftfuktighet vid förvaring

0 till 95 % RH

Certifiering
Säkerhet

EU (LVD- och EN60950-1-anpassning); Ryssland (GOST)

Elektromagnetisk

Överensstämmelse för produkter i klass A ITE: EU (EMC-direktivet)

Miljö

EU RoHS; REACH; WEEE

ENERGY STAR

Nej

Garanti
Två års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land
och lokal lagstiftning.

Medier
Hantering

Skrivare: arkmatning, två automatiska rullmatningar, automatiskt rullbyte, automatisk skärning;
skanner: rak skanningspappersbana för ark- och papporiginal

Typer

Skrivare: ekonomipapper och bestruket papper (ekonomipapper, bestruket, tjockt bestruket,
supertjockt matt bestruket, färgat), tekniskt papper (naturlig textur, genomskinligt
ekonomipapper, veläng), film (transparent, matt, polyester), fotopapper (satin, glättat,
medelglättat, matt, högglättat), bakgundsbelyst, självhäftande (genomskinlig självhäftande
polyesterfilm, inomhuspapper, polypropylen, vinyl), skanner: papper utan strävhet, veläng, mylar,
sepia, blåkopior, plast, film, plastlaminat, skumplastskivor, pappskivor (inte plywood, stenplattor,
metallplattor eller sträva, smutsiga och grova ytor, ytor med vassa kanter eller metallklämmor
eller brända ytor eller OH-film)

Vikt

60 till 328 g/m²

Beställningsinformation
Produkt

Format
Tjocklek

Upp till 0,8 mm

Minne

CQ653C

HP Designjet T1200 HD multifunktionsskrivare

Tillbehör

Standard

Skrivare: 32 GB (virtuellt); skanner; 1 GB

Anslutning
Gränssnitt (standard)

Skrivare: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, EIO Jetdirect-tillbehörsplats;
skanner: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, FireWire (IEEE-1394a-anpassad)

Gränssnitt (tillval)

HP Jetdirect interna printservrar

Skrivarspråk (standard)

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

Drivrutiner som medföljer

HP-GL/2-, HP-RTL- och PostScript®-drivrutiner för Windows (optimerade för AutoCAD 2000 och
senare); PostScript®-drivrutiner för Mac OS X och Linux; stöd för Citrix® XenApp- och Citrix®
XenServer-miljöer

Akustisk
Ljudtryck

47 dB(A)

Ljudeffekt

6,3 B(A)

Yttermått (b x d x h)
Skrivare

1900 x 1000 x 1600 mm

I förpackning

1930 x 766 x 1529 mm

Vikt
Skrivare

200 kg

I förpackning

280 kg

Strömförbrukning
Högst

Skrivare: 120 W, skanner: 300 W max (aktiv); skrivare: < 7 W / < 25 W med inbyggd DFE
(energisparläge); 65,3 W (standby); 3,6 W

Strömförsörjningskrav

Inspänning (autoreglerande) för skrivare: 100 till 240 V~ (± 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max;
skanner: 100 till 240 V~ (± 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 5 A max;

Q6709A

HP Designjet 1118 mm rullmatningsspindel

Bläckpåfyllning
C9370A

HP 72 130 ml fotosvart bläckpatron

C9371A

HP 72 130 ml cyan bläckpatron

C9372A

HP 88 cyan original bläckpatron

C9373A

HP 72 130 ml gul bläckpatron

C9374A

HP 72 130 ml grå bläckpatron

C9380A

HP 72 skrivhuvud, grått och fotosvart

C9383A

HP 72 magenta och cyan skrivhuvud

C9384A

HP 72 matt svart och gult skrivhuvud

C9397A

HP 72 69 ml fotosvart bläckpatron

C9398A

HP 72 69 ml cyan bläckpatron

C9399A

HP 72 69 ml magenta bläckpatron

C9400A

HP 72 69 ml gul bläckpatron

C9401A

HP 72 69 ml grå bläckpatron

C9403A

HP 72 130 ml mattsvart bläckpatron

CH575A

HP 726 300 ml mattsvart Designjet-bläckpatron

Förbrukningsmedier
C3868A

HP ritpapper - 914 mm x 45,7 m (36 tum x 150 fot)

C3875A

HP genomskinlig film - 914 mm x 22,9 m (36 tum x 75 fot)

C6020B

HP bestruket papper - 914 mm x 45,7 m (36 tum x 150 fot)

C6030C

HP tungt bestruket papper - 914 mm x 30,5 m (36 tum x 100 fot)

C6036A

HP Bright White bläckstrålepapper - 914 mm x 45,7 m

Q1397A

HP Universal ekonomipapper - 914 mm x 45,7 m (36 tum x 150 fot)

Q1421A

HP Universal satinfotopapper – 914 mm x 30,5 m (36 tum x 100 fot)

Q1427A

HP Universal glättat fotopapper – 914 mm x 30,5 m (36 tum x 100 fot)

Service och support
UT911E HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T1200 HD-MFP, 3 år
UT912E HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T1200 HD-MFP, 4 år
UT913E HP Care Pack hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T1200 HD-MFP, 5 år
UT920E HP Care Pack hårdvarusupport med 4 h svarstid 13x5 för Designjet T1200 HD-MFP, 3 år
UT923PE HP Care Pack hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag för Designjet T1200 HD-MFP, 1 år
UT924PE HP Care Pack hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag för Designjet T1200 HD-MFP, 2 år
UT927PE HP Care Pack support efter garantitiden med 4 h svarstid 13x5 för Designjet T1200 HD-MFP, 1 år
Supporttjänsterna för HP Designjet erbjuder lösningar för verksamhetskritiska miljöer: installation, utökad support och
underhåll samt olika mervärdestjänster. Mer information finns på hp.com/go/designjetsupport.
Använd HP originalbläck och skrivhuvuden för konsekvent hög kvalitet och tillförlitlig prestanda som ger färre driftsavbrott.
Om du vill veta mer, gå till hp.com/go/OriginalHPinks.

Om du vill se hela HPs portfölj med material till storformatsskrivare, gå till globalBMG.com/hp.
För mer information om substrat och storlekar för HPs storformatsmedier, besök oss online på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de
uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.
4AA0-6943SVE Publicerad inom EMEA April 2014

