HP Designjet T1120
skrivarserie
Skriv ut exakta resultat av hög kvalitet med
den här snabba, lättadministrerade
Designjet-skrivaren för storformat.

Gör ett stort intryck på dina kunder med utskrifter
av professionell kvalitet.
● Du kan lita på att den här HP Designjet-skrivaren ger
fina detaljer och exakt, korrekt linjekvalitet

Höj arbetsgruppens effektivitet med
högprestandafunktionerna på den här pålitliga
Designjet-skrivaren.

● De tre svarta HP-bläckfärgerna som inbegriper ett
grått HP Vivera-bläck ger riktigt neutralt grått, vilket
framhäver detaljerna i dina utskrifter

● Ett upptaget nätverk är inget problem: komplexa filer
bearbetas snabbt med skrivarens inbyggda
bearbetningsarkitektur och inbäddat HP-GL/2 och
PostScript4

● HPs innovativa design med stort skrivhuvud möjliggör
exakt placering av mindre droppar, vilket ger stor
linjenoggrannhet och skarp text

● De flesta CAD-tillämpningar under ett stort antal
operativsystem stöds tack vare inbäddat HP-GL/2 och
RTL

● Du kan uppnå exceptionella skillnader i horisontell till
vertikal linjebredd med en noggrannhet på 0,1 %
och en minimilinjebredd på 0,2 mm.

● Utskriften blir rätt på första försöket: HP Professional
Color-tekniken omfattar Closed Loop Color-kalibrering
som ser till att färgmatchningen mellan skärm och
utskrift blir exakt

Du håller enkelt dina deadlines tack vare snabba
utskrifts- och bearbetningshastigheter.

● Du kan enkelt underhålla och administrera skrivaren
och dess tillbehör med HP Easy Printer Care.

● Det är lätt att hålla deadlines och klara tillfälliga
utskriftstoppar med en skrivare som är upp till 3
gånger så snabb som en HP Designjet 8001
● Skriv ut en A1-sida på högst 35 sekunder2
● Kontrollera uppgifter som att ändra prioritet för
utskriftsjobb och skriva ut nya kopior från Job
Center3 och HPs inbyggda webbserver
● Tack vare skrivarens bearbetningsarkitektur och en
hårddisk på 80 GB kan du snabbt återgå till ditt
arbete
● Snabbtorkande HP Vivera-bläck ger utskrifter av hög
kvalitet som inte smetar.

1 Jämfört med HP Designjet 800 skrivarserie, baserat på 4 kopior av 50 A1-sidor med normal utskriftskvalitet på vanligt papper; tid för åtgärder ej inräknad
2 Med HP-GL/2-tillbehöret och snabbt utskriftsläge på vanligt papper; tid för åtgärder ej inräknad
3 Filer som stöds av HP-GL/2, CALS/G4

4 Stöd för inbäddat PostScript finns endast på HP Designjet T1120ps-skrivare.

HP Designjet T1120 skrivarserie
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Utskriftshastighet
Linjeritningar
Utskrift
Utskriftsupplösning
Teknik

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

Linjenoggrannhet

+/- 0.1%

Garanterad minimiradbredd

Minimilinjebredd (HP-GL/2-adresserbar): 0,02 mm, garanterad
minimlinjetjocklek (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
91,4 m

Maximal utskriftslängd
Bildkvalitet
Maximal optisk densitet
Medier
Hantering
Typer

Vikt
Format
Tjocklek
Minne
Standard
Hårddisk
Anslutning
Gränssnitt (standard)
Gränssnitt (tillval)

2,15 maximal svart optisk densitet (6 L *min)
Arkmatning, rullmatning, automatisk skärning
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)
60 till 328 g/m²
T1120 610 mm: 216 x 279 till 610 x 1676 mm; T1120ps 610 mm: 216 x
279 till 610 x 1676 mm;
Upp till 0,8 mm
T1120 610 mm: 320 MB; T1120ps 610 mm: 320 MB;
Standard, 80 GB
Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, EIO
Jetdirect-tillbehörsplats
HP Jetdirect printservrar

Skrivarspråk (standard)

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;

Drivrutiner som medföljer

T1120 610 mm: HP-GL/2- och HP-RTL-drivrutiner för Windows®
(optimerade för AutoCAD 2000 och senare), HP PCL 3 GUI-drivrutin för
Mac OS X, stöd för Citrix® XenApp- och Citrix® XenServer-miljöer;
T1120ps 610 mm: HP-GL/2-, HP-RTL- och PostScript®-drivrutiner för
Windows® (optimerade för AutoCAD 2000 och senare), HP PCL 3 GUIoch PostScript®-drivrutiner för Mac OS X, stöd för Citrix® XenApp- och
Citrix XenServer-miljöer;

Rekommenderade systemkrav
Yttermått (b x d x h)
Skrivare
Frakt
Vikt
Skrivare
Frakt
Medföljer
CK837A

CK838A

Miljökrav
Drifttemperatur

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;
Skrivare, skrivhuvuden (3 x 2 färger vardera), introduktionsbläckpatroner,
snabbreferensguide, installationsaffisch, start-DVD, strömsladd, stativ säljs
separat
Skrivare, skrivhuvuden (3 x 2 färger vardera), introduktionsbläckpatroner,
snabbreferensguide, installationsaffisch, start-DVD, strömsladd, stativ säljs
separat
5 till 40 ºC

Rekommenderad drifttemperatur

15 till 35 °C (beroende på papperstyp)

Förvaringstemperatur

-25 till 55 ºC

Rekommenderad luftfuktighet vid drift

20 till 80 % relativ luftfuktighet (beroende på papperstyp)

Luftfuktighet vid förvaring
Akustisk
Ljudtryck

0 till 95 % RH

Ljudstyrka
Strömförbrukning
Högst

6,9 B(A) (aktiv/utskrift), 4,4 B(A) (standby)

Strömförsörjningskrav
Certifiering
Säkerhet

57 dB(A) (aktiv/utskrift), 29 dB(A) (standby)

Max 200 W, max 43 W (vänteläge), max 27 W (energisparläge), max
0,1 W (avstängd)
Inspänning (autoreglerande) 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3
Hz), max 2 A
EU (LVD- och EN60950-1-anpassad), Ryssland (GOST)

Elektromagnetisk

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

ENERGY STAR
Garanti

Ja
Två års begränsad hårdvarugaranti inklusive gratis telefonsupport och
service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar
beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Produkt
CK837A
HP Designjet T1120 skrivare, 610 mm
CK838A
HP Designjet T1120ps skrivare, 610 mm
Tillbehör
Q6663A
HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24-tumsstativ
CN088A
Serif PosterDesigner Software Pro för HP Designjet-skrivare
Q6700A
HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 24-tumsspindel
CM770A
HP Designjet 4520 skanner
J7997G
HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit printserver
Bläckpåfyllning
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
Förbrukningsmedier
CG886A
HP skrynkelfritt tungt bestruket papper – 610 mm x 30,5 m (24 tum x 100 fot)
C6019B
HP bestruket papper - 610 mm x 45,7 m (24 tum x 150 fot)
CG892A
HP 2-pack återvunnet ekonomipapper - 420 mm x 45,7 m (16,54 tum x 150 fot)
CG883A
HP skrynkelfritt bestruket papper – 610 mm x 45,7 m (24 tum x 150 fot)
CG889A
HP återvunnet ekonomipapper – 610 mm x 45,7 m (24 tum x 150 fot)
C3876A
HP genomskinlig film - 610 mm x 22,9 m (24 tum x 75 fot)
Q1961A
HP InkJet bestruket papper - 100 ark/A2+/458 mm x 610 mm (18 x 24 tum)
Service och support
H4518E HP nätverksinstallation
UN427E HP 3 års service på platsen nästa arbetsdag (24-tumsmodeller)
UN421PE HP 1 års eftergarantiservice på platsen nästa arbetsdag (24-tumsmodeller)
UN420E HP 3 års service inom 4 h 13x5 (24-tumsmodeller)

För mer information om substrat och storlekar för HPs storformatsmedier, besök oss online
på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
För mer information, besök vår webbplats på http://www.hp.com
© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli
inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som
uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det
här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller
utelämnanden i detta dokument.
4AA2-3976SVE Publicerad inom EMEA Oktober 2009

