Εκτυπωτές HP Designjet
T1120 series
Εκτυπώστε αξιόπιστα αποτελέσματα υψηλής
ποιότητας με τον γρήγορο, εύχρηστο
εκτυπωτή Designjet μεγάλου μεγέθους.

Εντυπωσιάστε τους πελάτες σας με εκτυπώσεις
επαγγελματικής ποιότητας.
● Εμπιστευθείτε αυτόν τον εκτυπωτή HP Designjet για
λεπτομερή, ακριβή και ποιοτικά γραμμικά σχέδια
● Το Σετ τριών μαύρων μελανών, συμπεριλαμβανομένης
μιας γκρι μελάνης HP Vivera, παράγει φυσικό,
ουδέτερο γκρι, ενισχύοντας τη λεπτομέρεια στις
εκτυπώσεις σας
● Η πρωτοποριακά σχεδιασμένη κεφαλή εκτύπωσης της
HP επιτυγχάνει ακριβή τοποθέτηση μικρότερων
σταγόνων, για την παραγωγή γραμμής μεγάλης
ακρίβειας και καθαρού κειμένου
● Εξασφαλίστε εντυπωσιακή διαφορά
οριζόντιου-κάθετου πλάτους γραμμής, με ακρίβεια
γραμμής έως 0,1% και ελάχιστο πλάτος γραμμής 0,2
mm.

Ενισχύστε την αποδοτικότητα της ομάδας
εργασίας σας με τα αξιόπιστα χαρακτηριστικά
υψηλής απόδοσης του Designjet.
● Ένα πολυάσχολο δίκτυο δεν αποτελεί πρόβλημα:
επεξεργαστείτε γρήγορα τα περίπλοκα αρχεία με
αρχιτεκτονική επεξεργασίας ενσωματωμένη στον
εκτυπωτή και ενσωματωμένα HP-GL/2 και PostScript4
● Υποστηρίζονται οι περισσότερες εφαρμογές CAD σε
ευρεία ποικιλία λειτουργικών συστημάτων, χάρη στα
ενσωματωμένα HP-GL/2 και RTL
● Εξασφαλίστε επιτυχή εκτύπωση από την πρώτη φορά:
Οι τεχνολογίες HP Professional Color, που
συμπεριλαμβάνουν βαθμονόμηση χρωμάτων closed
loop, εξασφαλίζουν ακριβή αντιστοίχηση των
χρωμάτων από την οθόνη στο χαρτί
● Διαχειριστείτε και συντηρήστε εύκολα τον εκτυπωτή και
τα αναλώσιμά του με το HP Easy Printer Care.

Aνταποκριθείτε εύκολα στις προθεσμίες σας με
υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και επεξεργασίας.
● Ανταποκριθείτε εύκολα στις προθεσμίες σας, ακόμα
και τις περιστασιακά δύσκολες, με έναν εκτυπωτή έως
και 3 φορές ταχύτερο από τον HP Designjet 8001
● Εκτυπώστε μια σελίδα A1 σε έως και 35
δευτερόλεπτα2
● Εργασίες έγχρωμης εκτύπωσης, όπως η αλλαγή
προτεραιότητας εργασιών εκτύπωσης και η
επανεκτύπωση αντιγράφων, από το Job Center3 και
τον ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP
● Επιστρέψτε σύντομα στην εργασία σας χάρη στην
αρχιτεκτονική επεξεργασίας που είναι ενσωματωμένη
στον εκτυπωτή και το σκληρό δίσκο 80 GB
● Οι μελάνες HP Vivera στεγνώνουν γρήγορα και
παράγουν εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας, ανθεκτικές
στο μουτζούρωμα.

1 Σε σύγκριση με τη σειρά εκτυπωτών HP Designjet 800 series, με βάση 4 αντίγραφα 50 σελίδων A1, σε κανονική ποιότητα εκτύπωσης και με απλό χαρτί; Δεν περιλαμβάνεται χρόνος παρέμβασης
2 Με χρήση βοηθητικού εξαρτήματος HP-GL/2, σε λειτουργία γρήγορης εκτύπωσης και με απλό χαρτί; Δεν περιλαμβάνεται χρόνος παρέμβασης
3 Αρχεία υποστηριζόμενα από HP-GL/2, CALS/G4

4 Η Ενσωματωμένη υποστήριξη PostScript διατίθεται μόνο σε εκτυπωτές HP Designjet T1120ps.

Εκτυπωτές HP Designjet T1120 series
ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Ταχύτητα εκτύπωσης
Γραμμικά σχέδια
Εκτύπωση
Ανάλυση εκτύπωσης
Τεχνολογία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ
Γρήγορη
Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2.400 x 1.200 dpi από ανάλυση εισόδου
1.200 x 1.200 dpi με τη μέγιστη λεπτομέρεια
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 μελανιού

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

Ακρίβεια γραμμών

+/- 0.1%

Ελάχιστο εγγυημένο πλάτος γραμμής

Ελάχιστο πλάτος γραμμής (HP-GL/2 επεξεργάσιμο): 0,02 mm, Εγγυημένο
ελάχιστο πάχος γραμμής (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
91,4 m

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης
Ποιότητα εικόνας
Μέγιστη οπτική πυκνότητα
Μέσα
Χειρισμός
Τύποι

Βάρος
Μέγεθος
Πάχος
Μνήµη
Βασική
Σκληρός δίσκος
Συνδεσιμότητα
Διεπαφές (βασικές)
Διεπαφές (προαιρετικές)

Μέγιστη οπτική πυκνότητα μαύρου 2,15 (ελάχ. 6 L*)
Τροφοδότης μεμονωμένων φύλλων, τροφοδότης ρολού, αυτόματος κόπτης
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 όψεως, εσωτερικού χώρου,
πολυπροπυλένιο, βινύλιο)
60 έως 328 g/m²
T1120 610 mm: 216 x 279 έως 610 x 1.676 mm; T1120ps 610 mm: 216
x 279 έως 610 x 1.676 mm;
Έως 0,8 mm
T1120 610 mm: 320 MB; T1120ps 610 mm: 320 MB;
Βασική, 80 GB
Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, βοηθητική υποδοχή EIO
Jetdirect
Διακομιστές εκτυπώσεων HP Jetdirect

Προϊόν
CK837A
CK838A
Εξαρτήματα
Q6663A
CN088A
Q6700A
CM770A
J7997G
Αναλώσιμα μελάνης
C9380A
C9383A
C9384A
C9397A
C9398A
C9399A
C9400A
C9401A
C9403A
Αναλώσιμα μέσων
CG886A

Εκτυπωτής HP Designjet T1120 610 mm
Εκτυπωτής HP Designjet T1120ps 610 mm
Βάση HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24 ιντσών
Λογισμικό Serif PosterDesigner Pro για εκτυπωτές HP Designjet
Άξονας HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10, 24 ιντσών
Σαρωτής HP Designjet 4520
HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Print Server
Κεφαλή εκτύπωσης HP 72, γκρι και μαύρη φωτογραφική
Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Magenta and Cyan Printhead, ματζέντα και κυανό
Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Matte Black and Yellow Printhead, μαύρο ματ και κίτρινο
Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72, 69 ml
Δοχείο κυανής μελάνης HP 72, 69 ml
Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 72 69 ml
Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72, 69 ml
Δοχείο γκρι μελάνης HP 72, 69 ml
Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 72, 130 ml

Ενισχυμένο χαρτί με επίστρωση HP Cockle-free 610 mm x 30,5 m (24 ίν. x 100
πόδια)
C6019B
Xαρτί HP με επικάλυψη-610 mm x 45,7 m (24 ίν. x 150 πόδια)
CG892A
Συσκευασία 2 πακέτων ανακυκλωμένου χαρτιού HP Bond-420 mm x 45,7 m (16,54
ίντσες x 150 πόδια)
CG883A
Χαρτί με επίστρωση HP Cockle-free 610 mm x 45,7 m (24 ίν. x 150 πόδια)
CG889A
Ανακυκλωμένο χαρτί HP Bond 610 mm x 45,7 m (24 ίν. x 150 πόδια)
C3876A
Φιλμ HP Clear Film-610 mm x 22,9 m (60,96 cm x 75 ft)
Q1961A
Χαρτί με επικάλυψη HP Inkjet Coated Paper 100 φύλλα/A2+/458 mm x 610 mm
(18 x 24 ίν.)
Υπηρεσίες και υποστήριξη
H4518E Εγκατάσταση δικτύου HP
UN427E HP, Επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (μοντέλα 24 in), 3 έτη
UN421PE HP, Επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (μοντέλα 24 in), 1 έτος μετά την εγγύηση
UN420E HP, απόκριση εντός 4 ωρών, 13X5 (μοντέλα 24 in), 3 έτη

Γλώσσες εκτύπωσης (βασικές)

T1120 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T1120ps 610
mm: Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2,
HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;

Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μέσων μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφτείτε το
http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα
οδήγησης

T1120 610 mm: HP-GL/2, προγράμματα οδήγησης HP-RTL για Windows®
(βελτιστοποιημένα για AutoCAD 2000 και νεότερες εκδόσεις), πρόγραμμα
οδήγησης HP PCL 3 GUI για Mac OS X, υποστήριξη για περιβάλλοντα
Citrix® XenApp και Citrix® XenServer; T1120ps 610 mm: HP-GL/2,
προγράμματα οδήγησης HP-RTL, PostScript® για Windows®
(βελτιστοποιημένα για AutoCAD 2000 και νεότερες εκδόσεις), πρόγραμμα
οδήγησης HP PCL 3 GUI, PostScript® για Mac OS X, υποστήριξη για
περιβάλλοντα Citrix® XenApp και Citrix XenServer;

Για πληροφορίες επισκεφθείτε τo http://www.hp.com

Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος
Διαστάσεις (π x β x υ)
T1120 610 mm: 1262 x 661 x 391 mm; T1120ps 610 mm: 1262 x 661 x
Εκτυπωτής
391 mm;
Αποστολή
T1120 610 mm: 1440 x 766 x 623 mm; T1120ps 610 mm: 1440 x 766 x
623 mm;
Βάρος
T1120 610 mm: 47 kg; T1120ps 610 mm: 47 kg;
Εκτυπωτής
Αποστολή
Περιεχόμενα συσκευασίας
CK837A

CK838A

Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία λειτουργίας

T1120 610 mm: 89 kg; T1120ps 610 mm: 89 kg;
Εκτυπωτής, κεφαλές εκτύπωσης (3 x 2 χρώματα η κάθε μία), δοχεία γραφίτη
για αρχάριους, σύντομος οδηγός αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, DVD
έναρξης, καλώδιο τροφοδοσίας, η βάση διατίθεται ξεχωριστά
Εκτυπωτής, κεφαλές εκτύπωσης (3 x 2 χρώματα η κάθε μία), δοχεία γραφίτη
για αρχάριους, σύντομος οδηγός αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, DVD
έναρξης, καλώδιο τροφοδοσίας, η βάση διατίθεται ξεχωριστά
5 έως 40°C

Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας 15 έως 35º C (ανάλογα με τον τύπο του χαρτιού)
Θερμοκρασία αποθήκευσης

-25 έως 55ºC

Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας

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

Υγρασία αποθήκευσης
Ακουστική
Ένταση ήχου

Aπό 0% έως 95% σχετική υγρασία

Ισχύς ήχου
Κατανάλωση ισχύος
Μέγιστο

6,9 B(A) (λειτουργία/εκτύπωση), 4,4 B(A) (αναμονή)

Απαιτήσεις ισχύος

57 dB(A) (λειτουργία/εκτύπωση), 29 dB(A) (αναμονή)

200 watt μέγιστη, 43 watt μέγιστη (αναμονή), 27 watt μέγιστη
(εξοικονόμηση ενέργειας), 0,1 watt μέγιστη (απενεργοποίηση)
Τάση εισόδου (αυτόματη ρύθμιση) 100 έως 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz), 2 A μέγ.

Πιστοποίηση
Ασφάλεια

EΕ (συμβατότητα LVD και EN60950-1), Ρωσία (GOST)

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

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

ENERGY STAR
Εγγύηση

Ναι
Περιορισμένη εγγύηση υλικού δύο ετών, συμπεριλαμβανομένης δωρεάν
τηλεφωνικής υποστήριξης και με επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα
και τοπικές νομικές απαιτήσεις.
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