Πολυλειτουργικοί εκτυπωτές HP Designjet
T1120 series

Προσφέρετε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα χωρίς απώλεια λεπτομέρειας της εικόνας με
αυτόν τον HP MFP. Αντιγράψτε, σαρώστε και εκτυπώστε εύκολα εφαρμογές CAD και
γραφικών κατ' απαίτηση με μια γρήγορη συσκευή που παρέχει ανώτερη ποιότητα σάρωσης
και εκτύπωσης.

Ειδικά σχεδιασμένος για πελάτες GIS, μεγάλες επιχειρήσεις και φωτοτυπεία που απαιτούν ανώτερη ποιότητα και
προηγμένα χαρακτηριστικά αντιγραφής, σάρωσης, απόδοσης και διαχείρισης, όλα από μία ολοκληρωμένη
συσκευή.
Πολυλειτουργικός
εκτυπωτής HP Designjet
T1120 HD

Πετύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα αντιγραφής, σάρωσης και εκτύπωσης.
Δημιουργήστε επαγγελματικές εκτυπώσεις: Οι μελάνες HP Vivera με το Σετ τριών δοχείων μαύρης μελάνης
παράγουν μια ευρεία γκάμα χρωμάτων και πραγματικά ουδέτερο γκρι, καθώς και πλούσιες λεπτομέρειες.
Εξασφαλίστε υψηλή ποιότητα και ακρίβεια με την τεχνολογία σάρωσης CCD και το ενσωματωμένο PS για
πλουσιότερη γκάμα χρωμάτων. Εξοικονομήστε χώρο: σαρώστε και αρχειοθετήστε παλαιότερα έγγραφα, ακόμα και
όσα έχουν διπλωθεί. Οι μελάνες HP Vivera στεγνώνουν γρήγορα και παράγουν εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας,
ανθεκτικές στο μουτζούρωμα. Δημιουργήστε εντυπωσιακές αφίσες μεγάλου μεγέθους που μεταδίδουν το μήνυμά
σας δυνατά και ξεκάθαρα1.
Προλάβετε προθεσμίας και εντυπωσιάστε τους πελάτες σας ολοκληρώνοντας τις εργασίες γρήγορα και
αποτελεσματικά.
Σαρώστε έγχρωμα έγγραφα σε ταχύτητα μέχρι 5 cm/δευτ και ασπρόμαυρα έγγραφα σε ταχύτητα μέχρι 15 cm/δευτ
(400 dpi σε λειτουργία turbo). Εκτυπώστε έγγραφα μεγέθους A1 με ταχύτητα 35 δευτ/σελίδα2. Η μαζική σάρωση
και εκτύπωση είναι γρήγορη και εύκολη χάρη στο βοηθητικό πρόγραμμα εκτύπωσης HP Instant Printing Utility και
τα χαρακτηριστικά ταξινόμησης. Επιστρέψτε γρήγορα στην εργασία σας χάρη στην αρχιτεκτονική εσωτερικής
επεξεργασίας και τη μνήμη των 80 GB. Ελέγξτε αυτόν τον MFP και όλες τις λειτουργίες αντιγραφής, σάρωσης και
εκτύπωσης μέσω μιας σειράς αποτελεσματικών εργαλείων διαχείρισης.
Κάντε περισσότερα με την μοναδική, ενσωματωμένη λύση HP
Διαχειριστείτε έγγραφα μεγάλου μεγέθους, από τη σάρωση έως την εκτύπωση ή την αρχειοθέτηση: οι πολλαπλές
λειτουργίες και δυνατότητες αυτού του MFP συνεργάζονται αξιόπιστα για μια εξαιρετικά αποτελεσματική χρήση. Η
ενσωματωμένη ευφυΐα σάς παρέχει βασικές πληροφορίες κατάστασης εκτυπωτή και πρόσβαση στην ουρά
εκτύπωσης. Εξοικονομήστε πολύτιμο χώρο εργασίας χάρη σε μια ολοκληρωμένη λύση που συγκεντρώνει πολλές
λειτουργίες σε μία συσκευή με πολύ μικρό μέγεθος. Προσαρμοστείτε γρήγορα στις αλλαγές και τις απαιτήσεις των
πελατών σας με προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο και λογισμικό ρετουσαρίσματος.
1 Η λειτουργία Serif PosterDesigner Pro για HP είναι προαιρετική; Δεν περιλαμβάνεται, πωλείται ξεχωριστά
2 Χρόνος μηχανικής εκτύπωσης σε απλά μέσα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία fast economode.

Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνολογία εκτύπωσης

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης

2112

Ανάλυση εκτύπωσης

Βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2.400 x 1.200 dpi από ανάλυση εισόδου 1.200 x 1.200 dpi με τη μέγιστη λεπτομέρεια

Αριθμός μελανιών

Κυανό, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, φωτογραφικό μαύρο, κίτρινο

Τύποι μελάνης

Τύπου dye (C, M, Y, G, PK), τύπου pigment (MK)

Μέγεθος ψεκασμού μελανιού
Ταχύτητα σάρωσης

6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Έγχρωμα (200 dpi/400 dpi turbo): έως 5,1 cm/δευτ. Ασπρόμαυρα (200 dpi/400 dpi turbo): έως 15,2 cm/δευτ.

Ανάλυση σάρωσης

Μέχρι 9600 dpi

Γραμμή

Ακρίβεια γραμμών: +/- 0.1%. Ελάχιστο πλάτος: Ελάχιστο πλάτος γραμμής (HP-GL/2 επεξεργάσιμο): 0,02 mm, εγγυημένο
ελάχιστο πάχος γραμμής (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI

Γλώσσες εκτύπωσης
Μνήµη
Περιθώρια εκτύπωσης (mm)

Βασική: Εκτυπωτής: 384 MB, Σαρωτής: 1 GB; Μέγιστη: Εκτυπωτής: 384 MB, Σαρωτής: 1 GB
Σκληρός δίσκος: Εκτυπωτής: βασικός, 80 GB. Σαρωτής: βασικός, 40 GB..
5 mm (πάνω), 5 mm (δεξιά), 5 mm (αριστερά), 16,75 mm (κάτω)

Μεγέθη μέσων

Εκτυπωτής: 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), Σαρωτής: λείο χαρτί, βέλβετ, χαρτί τύπου mylar, σέπια, κυανοτυπίες,
πλαστικό φιλμ, πλαστικοποίηση, ελαστικό χαρτόνι, χαρτόνι. (Δεν επιτρέπονται κόντρα πλακέ, πέτρινες ή μεταλλικές
επιφάνειες, ή τραχιές, λερωμένες, σκληρές επιφάνειες ή επιφάνειες με απότομα άκρα, μεταλλικά κλιπ, ή καμένες επιφάνειες
ή διαφάνειες)
Βασική: A4, A3, A2, A1, A0

Mέγιστο μήκος μέσων

Ρολό: 91,4 m. Φύλλο: 1.676,4 mm

Μέγιστο πλάτος μέσων

Εκτυπωτής: 1.118 mm, Σαρωτής: 1.067 mm

Πάχος μέσων

Εκτυπωτής: έως 0,8 mm Σαρωτής: έως 15,2 mm

Συνιστώμενο βάρος μέσων

60 έως 328 g/m²

Ρολό

Μέγιστη διάμετρος: 135 mm

Τύποι μέσων

Εκτυπωτής: τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων, τροφοδότηση ρολού, αυτόματος κόπτης. Σαρωτής: τροφοδότηση
μεμονωμένων φύλλων
Βασική: Εκτυπωτής: 1 θύρα Gigabit Ethernet (1000Base-T), 1 θύρα Hi-Speed USB 2.0, 1 υποδοχή αξεσουάρ EIO
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα
Jetdirect, Σαρωτής: 1 θύρα Gigabit Ethernet (1000Base-T), 1 θύρα FireWire (συμβατή με IEEE-1394a). Προαιρετική:
Διακομιστές εκτυπώσεων HP Jetdirect
HP-GL/2, προγράμματα οδήγησης HP-RTL, PostScript® για Windows® (βελτιστοποιημένα για AutoCAD 2000 και
Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα
νεότερες εκδόσεις), πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 3 GUI, PostScript® για Mac OS X, υποστήριξη για περιβάλλοντα
οδήγησης
Citrix® XenApp και Citrix XenServer
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων Windows Vista® (32 και 64 bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32 και 64 bit), XP Home και Professional (32 και
64 bit), Server 2003 (32 και 64 bit), Mac OS X v10.4, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp,
Citrix® XenServer. Πρόσφατες αναβαθμίσεις http://www.designjet.hp.com
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Επεξεργαστής Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο. Mac OS X v10.4 ή νεότερη έκδοση: Επεξεργαστής PowerPC G3 ή Intel® Core,
256 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο
Απαιτήσεις: Τάση εισόδου (αυτόματη ρύθμιση) 100 έως 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A μέγ..
Ισχύς
Αναλώσιμο: Εσωτερικό: ενσωματωμένο τροφοδοτικό παγκοσμίου χρήσης. Κατανάλωση: 330 watt μέγιστη, 65,3 watt
μέγιστη (αναμονή), 44,4 watt μέγιστη (εξοικονόμηση ενέργειας), 1,69 watt μέγιστη (απενεργοποιημένος).
Εκτός συσκευασίας: 1.900 x 1.000 x 1.600 mm. Συσκευασμένο: 1930 x 766 x 1445 mm
Διαστάσεις (π x β x υ)
Διαχείριση μέσων

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 200 kg. Συσκευασμένο: 278 kg

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 40°C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 35º C (ανάλογα με τον τύπο
χαρτιού). Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% σχετική υγρασία
(ανάλογα με τον τύπο χαρτιού). Θερμοκρασία αποθήκευσης: -25 έως 55ºC. Υγρασία αποθήκευσης: Aπό 0% έως 95%
σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd6,9 B(A) (λειτουργία/εκτύπωση), 5,8 B(A)
(αναμονή). Ένταση ήχου: LpAm55 dB(A) (λειτουργία/εκτύπωση), 42 dB(A) (αναμονή)
Ασφάλεια: ΕΕ (συμβατότητα με LVD και EN60950-1). Πιστοποιήσεις EMC: Συμβατότητα για προϊόντα Κατηγορίας A ITE:
EΕ (Οδηγία EMC)
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.

Πιστοποιήσεις
Εγγύηση

Πληροφορίες παραγγελίας
CK841A Εκτυπωτής, κεφαλές εκτύπωσης (3 x 2
χρώματα έκαστη), δοχεία μελάνης εισαγωγικής
κατηγορίας, βάση 1.118 mm, οδηγός γρήγορης
αναφοράς, αφίσα ρύθμισης, λογισμικό εκκίνησης,
σαρωτής, οθόνη αφής (panel PC), πληκτρολόγιο,
CD τεκμηρίωσης σαρωτή, DVD επαναφοράς
συστήματος, οδηγός εξυπηρέτησης πελάτη,
καλώδιο USB, καλώδιο FireWire, καλώδιο
Ethernet, καλώδια ρεύματος

Εξαρτήματα
Q6709A Άξονας τροφοδότησης ρολών HP
Designjet 44 ιντσών
J7997G HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Print
Server
J7961G Server εκτύπωσης HP Jetdirect 635n για
IPv6/IPsec
CN088A Λογισμικό Serif PosterDesigner Pro για
εκτυπωτές HP Designjet

Αναλώσιμα μελάνης
C9380A Κεφαλή εκτύπωσης HP 72, γκρι και
μαύρη φωτογραφική
C9383A Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Magenta and
Cyan Printhead, ματζέντα και κυανό
C9384A Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Matte Black
and Yellow Printhead, μαύρο ματ και κίτρινο
C9397A Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης
HP 72, 69 ml
C9398A Δοχείο κυανής μελάνης HP 72, 69 ml
C9399A Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 72 69 ml
C9400A Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72, 69 ml
C9401A Δοχείο γκρι μελάνης HP 72, 69 ml
C9403A Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 72, 130
ml
C9370A Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης
HP 72, 130 ml

Αναλώσιμα μέσων
Q6627A Ανθεκτικό ματ χαρτί HP Super
Heavyweight Plus Matte Paper-914 mm x 30,5 m
(91,44 cm x 100 ft)
Q6628A Ανθεκτικό ματ χαρτί HP Super
Heavyweight Plus Matte Paper-1.067 mm x 30,5
m (106,68 cm x 100 ft)
C6019B Xαρτί HP με επικάλυψη-610 mm x 45,7 m
(24 ίν. x 150 πόδια)
CG886A Ενισχυμένο χαρτί με επίστρωση HP
Cockle-free 610 mm x 30,5 m (24 ίν. x 100
πόδια)
CG891A Ανακυκλωμένο χαρτί HP Bond 1067 mm
x 45,7 m (42 ίν. x 150 πόδια)

Υπηρεσίες και υποστήριξη
UH467E HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού με
απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
UH468E HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού με
απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη
UH469E HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού με
απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
UH473E HP Care Pack, Επιτόπου υποστήριξη
υλικού με απόκριση εντός 4 ωρών την ίδια ημέρα,
13x5, 3 έτη
UH476PE HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού με
απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος
μετά την εγγύηση
UT793PE HP Care Pack, Υποστήριξη υλικού με
απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 2 έτη μετά
την εγγύηση
UH478PE HP Care Pack, Επιτόπου υποστήριξη
υλικού με απόκριση εντός 4 ωρών την ίδια ημέρα,
13x5, 1 έτος μετά την εγγύηση
H7604E Βασική εγκατάσταση
H4518E Εγκατάσταση δικτύου
Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων,
εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/gr
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