HP Designjet T1120
nyomtatósorozat
Nyomtasson pontos, minőségi nyomatokat
ezzel a gyors, könnyen kezelhető, nagy
formátumú Designjet nyomtatóval.

Nyűgözze le ügyfeleit professzionális minőségű
nyomatokkal.
● Ebben a HP Designjet nyomtatóban mindig
megbízhat, hogy igényes részletességet, valamint
precíz és pontos vonalminőséget biztosít
● A HP három fekete színt, köztük egy szürke HP Vivera
tintát is tartalmazó tintakészlete valódi természetes
szürke színt biztosít, kiemelve a nyomatok részleteit
● A HP innovatív, nagy nyomtatófejes kialakítása
biztosítja a kisebb cseppek precíz elhelyezését, ami
kiváló vonalpontosságot és éles szöveget biztosít
● Kiemelkedő függőleges-vízszintes
vonalszélesség-különbség érhető el a 0,1%-os
vonalpontossággal és a 0,2 mm-es minimális
vonalszélességgel.

Növelje munkacsoportja hatékonyságát ennek a
megbízható Designjet nyomtatónak a nagy
teljesítményű funkcióival.
● A forgalmas hálózat nem jelent problémát: a komplex
fájlok gyorsan feldolgozhatók az a nyomtatón belüli
feldolgozási architektúrának és a beépített HP-GL/2és PostScript-támogatásnak4
● A legtöbb CAD-alkalmazás és az operációs
rendszerek széles skálája támogatott, köszönhetően a
HP-GL/2 és RTL technológiáknak
● Nyomtassa ki jól már elsőre: A HP Professional Color
technológiák, például a Closed Loop Color
kalibrálás biztosítja, hogy a képernyő és a lap színei
pontosan megegyeznek
● A nyomtató és kellékei könnyen karbantarthatók és
kezelhetők a HP Easy Printer Care szoftverrel.

A gyors nyomatási és feldolgozási sebességeknek
köszönhetően könnyen megfelelhet a
határidőknek.
● Könnyen betarthatja a határidőket, beleértve a
nyomtatási igényben jelentkező csúcsokat is a HP
Designjet 800 nyomtatónál akár 3-szor gyorsabb
nyomtatóval1
● A1-es oldal nyomtatása akár 35 másodperc alatt2
● A nyomtatási feladatok vezérlését, például a
feladatprioritások módosítását és a példányok
újranyomtatását elvégezheti a Job Centerből3 és a
HP beépített webkiszolgálójából
● Gyorsan visszatérhet a munkához a nyomtatón belüli
feldolgozó architektúrának és a 80 GB-os
merevlemeznek köszönhetően
● A gyorsan száradó HP Vivera tinták jó minőségű,
elkenődésálló nyomatokat eredményeznek.

1 A HP Designjet 800 nyomtatósorozathoz képest, 50 A1-es lap 4 példánya alapján, normál minőségben, normál papíron; a beavatkozási idő nincs beleszámítva
2 HP-GL/2 kiegészítő használatával, gyors módban, normál papíron; a beavatkozási idő nincs beleszámítva
3 HP-GL/2, CALS/G4 szabványok által támogatott fájlok

4 A beépített PostScript-támogatás csak a HP Designjet T1120ps nyomtatók esetében érhető el.

HP Designjet T1120 nyomtatósorozat
MŰSZAKI ADATOK
Nyomtatási sebesség
Vonalas rajzok
Nyomtatás
Nyomtatási felbontás
Műszaki jellemzők

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ
Gyors
Max. 2400 x 1200 optimalizált dpi 1200 x 1200 dpi bemeneti
felbontásból a maximális részletesség választása esetén
HP termál tintasugaras

Festéktípusok

Festék alapú (C, M, Y, G, PK), pigment alapú (MK)

Tintaszínek

6 (ciánkék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga)

Festékcsepp

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

Vonalpontosság

+/- 0.1%

Garantált minimális vonalvastagság

Minimális vonalszélesség (HP-GL/2 címezhetőség): 0,02 mm, garantált
minimális vonalvastagság (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
91,4 m

Maximális nyomtatási hossz
Képminőség
Maximális optikai telítettség
Hordozóanyagok
Kezelés
Típusok

Súly
Méret
Vastagság
Memória
Alapkiépítésben
Merevlemez
Csatlakoztatás
Illesztőfelületek (alaptartozék)

2,15 maximális fekete optikai sűrűség (6 L *min)
Lapadagoló, tekercsadagoló, automatikus vágó
Rajz- és bevonatos papír (rajz, fényezett, vastag fényezett, extra vastag
fényezett plusz matt, színes), műszaki rajzpapír (pausz, áttetsző rajzpapír,
pergamen), film (tiszta, matt, poliészter), fotográfiai papír (szatén, fényes,
félfényes, matt, nagyon fényes), hátulról megvilágított, öntapadó (két
oldalon tapadó, beltéri papír, polipropilén, vinil)
60–328 g/m²
T1120 610 mm: 216 x 279 – 610 x 1 676 mm; T1120ps 610 mm: 216 x
279 – 610 x 1 676 mm;
Max. 0,8 mm
T1120 610 mm: 320 MB; T1120ps 610 mm: 320 MB;
80 GB alapkivitelben
Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, EIO Jetdirect bővítőhely

Illesztőfelületek (opcionális)

HP Jetdirect nyomtatókiszolgálók

Nyomtatónyelvek (alaptartozék)

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;

Meghajtók készletezve

T1120 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL illesztőprogramok Windows®
rendszerhez (AutoCAD 2000 vagy újabb verzióra optimalizálva), HP PCL 3
GUI illesztőprogram Mac OS X rendszerhez, támogatás Citrix® XenApp és
Citrix® XenServer környezetekhez; T1120ps 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL,
PostScript® illesztőprogramok Windows® rendszerhez (AutoCAD 2000
vagy újabb verzióra optimalizálva), HP PCL 3 GUI, PostScript®
illesztőprogramok Mac OS X rendszerhez, támogatás Citrix® XenApp és
Citrix XenServer környezetekhez;

Javasolt rendszerkövetelmények
Méretek (sz x mé x ma)
Nyomtató
Szállítás
Súly
Nyomtató
Szállítás
A doboz tartalma
CK837A

CK838A

Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet

T1120 610 mm: 1262 x 661 x 391 mm; T1120ps 610 mm: 1262 x 661 x
391 mm;
T1120 610 mm: 1440 x 766 x 623 mm; T1120ps 610 mm: 1440 x 766 x
623 mm;
T1120 610 mm: 47 kg; T1120ps 610 mm: 47 kg;
T1120 610 mm: 89 kg; T1120ps 610 mm: 89 kg;
Nyomtató, nyomtatófejek (3 x 2 szín), kezdő tintapatronok, gyors
beüzemelési útmutató, beüzemelési poszter, indító DVD, tápkábel, állvány
külön vásárolható
Nyomtató, nyomtatófejek (3 x 2 szín), kezdő tintapatronok, gyors
beüzemelési útmutató, beüzemelési poszter, indító DVD, tápkábel, állvány
külön vásárolható
5–40°C

Javasolt működési hőmérséklet

15–35°C (papírtípustól függően)

Tárolási hőmérséklet

-25–55ºC

Ajánlott üzemeltetési páratartalom

20–80% relatív páratartalom (papírtípustól függően)

Tárolási páratartalom
Akusztikus
Hangnyomás

0–95% relatív páratartalom

Hangteljesítmény
Energiafogyasztás
Maximum
Áramellátási követelmények
Tanúsítvány
Biztonságtechnikai ismérvek

57 dB(A) (működés közben/nyomtatásnál), 29 dB(A) (készenléti
állapotban)
6,9 B(A) (működés közben, nyomtatásnál), 4,4 B(A) (készenléti állapotban)
maximum 200 watt, maximum 43 watt (készenléti üzemmódban), maximum
27 watt (energiatakarékos üzemmódban), maximum 0,1 watt (kikapcsolva)
Bemeneti feszültség (automatikus tartományválasztás) 100–240 V~ (±10%),
50/60 Hz (± 3 Hz), max. 2 A
EU (LVD és EN60950-1 kompatibilis), Oroszország (GOST)

Elektromágneses

A osztályú ITE termékmegfelelőség: EU (EMC irányelv)

ENERGY STAR
Garancia

Igen
Kétéves korlátozott hardvergarancia, amely ingyenes telefonos támogatást
és következő munkanapi helyszíni kiszállást tartalmaz. A garanciális és
támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi
törvényeknek megfelelően változhatnak.

Termék
CK837A
HP Designjet T1120 610 mm nyomtató
CK838A
HP Designjet T1120ps 610 mm nyomtató
Tartozékok
Q6663A
HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24"-es állvány
CN088A
Serif PosterDesigner Software Pro HP Designjet nyomtatókhoz
Q6700A
HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24"-es orsó
CM770A
HP Designjet 4520 lapolvasó
J7997G
HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit nyomtatószerver
Festékadagolók
C9380A
HP 72 szürke és fotó-fekete nyomtatófej
C9383A
HP 72 Magenta and Cyan Printhead (bíborvörös és ciánkék nyomtatófej)
C9384A
HP 72 Matte Black and Yellow Printhead (mattfekete és sárga nyomtatófej)
C9397A
HP 72 69 ml-es fekete fotó tintapatron
C9398A
HP 72 69 ml-es cián tintapatron
C9399A
HP 72 69 ml-es bíbor tintapatron
C9400A
HP 72 69 ml-es sárga tintapatron
C9401A
HP 72 69 ml-es szürke tintapatron
C9403A
HP 72 130 ml-es mattfekete tintapatron
Hordozó-kellékanyagok
CG886A
HP gyűrődésmentes vastag fényezett papír, 610 mm x 30,5 m
C6019B
HP fényezett papír - 610 mm x 45,7 m
CG892A
HP újrahasznosított rajzpapír – 420 mm x 45,7 m, kétdarabos kiszerelés
CG883A
HP gyűrődésmentes fényezett papír, 610 mm x 45,7 m
CG889A
HP újrahasznosított rajzpapír, 610 mm x 45,7 m
C3876A
HP víztiszta fólia - 610 mm x 22,9 m
Q1961A
HP fényezett tintasugaras papír - 100 lap/A2+/458 mm x 610 mm
Szerviz és támogatás
H4518E HP hálózati telepítés
UN427E HP 3 éves, következő munkanapi helyszíni garancia (24 hüvelykes modellek)
UN421PE HP 1 éves, garancia utáni következő munkanapi helyszíni kiszállás (24 hüvelykes modellek)
UN420E HP 3 éves, 4 órás válaszidejű 13X5 (24 hüvelykes modellek).

További információ a HP nagy formátumú méretekkel és hordozóanyagokkal
kapcsolatban: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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