HP Designjet T1120 flerfunksjonsskrivere

Lever høyest mulig kvalitet uten å miste bildedetaljer, med denne HP MFP. Kopier, skann og
skriv ut CAD og grafikk på forespørsel med en rask enhet som leverer overlegen skanne- og
utskriftskvalitet.

Spesielt utformet for GIS-kunder, bedriftsmiljøer og kopieringsbutikker som krever fremragende kvalitet og
avanserte funksjoner og egenskaper for kopiering, skanning, ytelse og administrasjon, alt fra én integrert enhet.

HP Designjet T1120
HD flerfunksjonsskriver

Oppnå fremragende kopierings-, skanne- og utskriftsresultater
Lag profesjonelle utskrifter: HP Vivera-blekk med Three-Black-blekksettet produserer et bredt spekter farger,
inkludert sann nøytral grå og fine detaljer. Få et høyt kvalitets- og presisjonsnivå med CCD-skanneteknologi og
innebygd PS for å oppnå et bredere fargespekter. Spar plass: Skann og arkiver eldre dokumenter, også
brettede. Hurtigtørkende HP Vivera-blekk gir smittebestandige utskrifter av høy kvalitet. Lag fantastiske plakater i
storformat som sender ut budskapet ditt høyt og tydelig1.
Overhold tidsfrister og imponer klientene dine ved å utføre jobben raskt og effektivt.
Skann fargedokumenter ved hastigheter på opptil 5 cm per sekund og svart-hvitt med opptil 15 cm per sekund
(400 ppt turbomodus). Skriv ut dokumenter i A1-størrelse med opptil 35 sekunder per side2. Gruppeskanning og
-utskrift skjer raskt og enkelt med det gratis HP Instant Printing Utility og sorteringsfunksjoner. Vær raskt tilbake i
arbeid igjen takket være behandlingsarkitektur i skriveren og 80 GB minne. Kontroller denne MFPen og alle
kopierings, skanne- og utskriftsfunksjoner med en rekke effektive administrasjonsverktøy.
Gjør mer med en unik integrert HP-løsning
Håndter storformatdokumenter fra skanning til utskrift eller arkivering: Alle funksjonene og egenskapene til denne
MFPen samarbeider på en sikker måte for å gi en meget effektiv løsning. Innebygd kommunikasjonsfunksjoner
gir deg basisinformasjon om skriverens status og tilgang til skriverkøen. Spar verdifull arbeidsplass med en
integrert løsning som samler flere funksjoner på en kompakt grunnflate. Tilpass deg raskt kundenes endringer og
krav med forhåndsvisning i sann tid og retusjeringsprogramvare.
1 Serif PosterDesigner Pro for HP er en valgfri funksjon; ikke inkludert, selges separat
2 Mekanisk utskriftstid på vanlige medier i rask økonomimodus.

Tekniske spesifikasjoner
Utskriftsteknologi

HP termisk blekkskriver

Skrivehodedyser

2112

Utskriftsoppløsning

Opptil 2400 x 1200 optimaliserte ppt fra 1200 x 1200 ppt inndata når maksimale detaljer er valgt

Antall blekkfarger

Cyan, grå, magenta, matt svart, foto svart, gul

Blekktyper

Fargestoffbasert (C, M, Y, G, PK), pigmentbasert (MK)

Blekkdråpestørrelse
Skannehastighet

6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Farge (200 ppt /400 ppt turbo): opptil 5,1 cm/sek; Svart-hvitt (200 ppt /400 ppt turbo): opptil 15,2 cm/sek

Skanneoppløsning

Opptil 9600 dpi

Linje

Linjenøyaktighet: +/- 0.1%. Minimumsbredde: Minste linjebredde (som kan adresseres av HP-GL/2): 0,02 mm,
Garantert minste strektykkelse (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

Utskriftsspråk
Minne
Utskriftsmarger (mm)

Standard: Skriver: 384 MB; Skanner: 1 GB ; Maksimum: Skriver: 384 MB; Skanner: 1 GB
Harddisk: Skriver: standard, 80 GB; Skanner: standard, 40 GB.
5 mm (topp), 5 mm (høyre), 5 mm (venstre), 16,75 mm (bunn)

Mediestørrelser

Skriver: brevpapir og bestrøket papir (brevpapir, bestrøket, tykt bestrøket, svært tykt bestrøket pluss matt, farget), teknisk
papir (naturlig kalkerpapir, gjennomskinnelig brevpapir, velin, pergament), film (klar, matt, polyester), fotografisk papir
(silkematt, glanset, halvglanset, matt, høyglanset), bakbelyst, selvklebende (plastfolie, innendørspapir, polypropylen,
vinyl); Skanner: ujevnt papir, velin, pergament, mylar, sepia, blåkopier, plastfilm, plastlaminat, kunststoff, kartong. (Ikke
finer, steinplater, metallplater eller skitne, grove, skarpe, metallbeslåtte, brente overflater eller transparenter)
Standard: A4, A3, A2, A1, A0

Maksimal medielengde

Rull: 91,4 m. Ark: 1676,4 mm

Maksimal mediebredde

Skriver: 1118 mm; Skanner: 1067 mm

Medietykkelse

Skriver: opptil 0,8 mm; Skanner: opptil 15,2 mm

Anbefalt medievekt

60 til 328 g/m²

Rull

Maksimal diameter: 135 mm

Mediehåndtering

Skriver: arkmating, rullmating, automatisk kutter; Skanner: arkmating

Grensesnitt og tilkobling

Mål (b x d x h)

Standard: Skriver: 1 Gigabit Ethernet-port (1000Base-T); 1 Hi-Speed USB 2.0-port; 1 EIO Jetdirect-tilbehørsspor;
Skanner: 1 Gigabit Ethernet-port (1000Base-T); 1 FireWire-port (IEEE-1394a-samsvar). Tilleggsutstyr: HP
Jetdirect-skriverservere
HP-GL/2, HP-RTL, PostScript®-drivere for Windows® (optimalisert for AutoCAD 2000 og senere), HP PCL 3 GUI,
PostScript®-drivere for Mac OS X, støtte for Citrix® XenApp- og Citrix® XenServer-miljøer
Windows Vista® (32- og 64-bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32- og 64-bit), XP Home og Professional (32- og
64-bit), Server 2003 (32- og 64-bit), Mac OS X v10.4, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp,
Citrix® XenServer. Den nyeste informasjonen om driveroppgraderinger finner du på http://www.designjet.hp.com
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB minne, 2 GB ledig
harddiskplass. Mac OS X v10.4 eller senere: PowerPC G3- eller Intel® Core-prosessor, 256 MB minne, 1 GB ledig
harddiskplass
Krav: Inngangsspenning (autom. gjenkjenning) 100 til 240 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), maks. 2 A. Rekvisita:
Intern: innebygd universell strømforsyning. Forbruk: 330 watt maksimum, 65,3 watt maksimum (ventemodus), 44,4 watt
maksimum (strømsparing), 1,69 watt maksimum (av)
Uten emballasje: 1900 x 1000 x 1600 mm. Med emballasje: 1930 x 766 x 1445 mm

Vekt

Uten emballasje: 200 kg. Med emballasje: 278 kg

Driftsmiljø

Temperatur ved drift: 5 til 40 °C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 35 °C (avhengig av papirtype). Fuktighet ved drift:
20 til 80 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF (avhengig av papirtype). Lagringstemperatur: -25 til 55 °C.
Fuktighet ved lagring: 0 til 95% RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstyrke: LwAd6,9 B(A) (aktiv/utskrift), 5,8 B(A)
(ventemodus). Lydtrykk: LpAm55 dB(A) (aktiv/utskrift), 42 dB(A) (ventemodus)
Sikkerhet: EU (LVD- og EN60950-1-samsvar). EMC-sertifiseringer: Oppfyller kravene til ITE-produkter i klasse A: EU
(EMC-direktivet)
To års begrenset maskinvaregaranti, inkludert gratis telefonassistanse og neste virkedag på stedet-respons. Alternativene
for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal lovgivning.

Medietyper

Medfølgende drivere
Operativsystemkompatibilitet

Minstekrav til systemet

Strøm

Sertifiseringer
Garanti

Bestillingsinformasjon
CK841A Skriver, skriverhoder (3 x 2 farger hver),
startblekkpatroner, 1118 mm stativ,
hurtigreferanse, installeringsplakat,
oppstartsprogramvare, skanner, berøringsskjerm
(panel PC), tastatur, skannerdokumentasjons-CD,
systemgjenopprettings-DVD,
kundeserviceveiledning, USB-kabel,
FireWire-kabel, Ethernet-kabel, strømledninger

Tilbehør
Q6709A HP Designjet 44-tommers
valsefremførerspole
J7997G HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit
utskriftsserver
J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
utskriftsserver
CN088A Serif PosterDesigner Software Pro for HP
Designjet-skrivere

Blekkrekvisita
C9380A HP 72 skrivehode, grå og svart foto
C9383A HP 72 skrivehode, magenta og cyan
C9384A HP 72 skrivehode, matt svart og gul
C9397A HP 72 69 ml svart fotoblekkpatron
C9398A HP 72 69-ml blekkpatron, cyan
C9399A HP 72 69-ml blekkpatron, magenta
C9400A HP 72 69-ml gul blekkpatron
C9401A HP 72 69 ml grå blekkpatron
C9403A HP 72 130 ml matt, svart blekkpatron
C9370A HP 72 130 ml svart fotoblekkpatron

Utskriftsmedier
Q6627A HP Super tykt Plus-papir, matt –
914 mm x 30,5 m (36 tm x 100 fot)
Q6628A HP Super tykt Plus-papir, matt –
1067 mm x 30,5 m (42 tm x 100 fot)
C6019B HP bestrøket papir – 610 mm x 45,7 m
(24 tm x 150 fot)
CG886A HP Cockle-free Heavyweight Coated
Paper - 610 mm x 30,5 m (24 tommer x 100 fot)
CG891A HP Recycled Bond Paper - 1067 mm x
45,7 m (42 tommer x 150 fot)

Service og kundestøtte
UH467E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste
virkedag, 3 år
UH468E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste
virkedag, 4 år
UH469E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste
virkedag, 5 år
UH473E HP Care Pack, maskinvarestøtte med
respons på stedet samme dag innen 4 timer
13x5, 3 år
UH476PE HP Care Pack, etter garanti,
maskinvarestøtte neste virkedag, 1 år
UT793PE HP Care Pack, etter garanti,
maskinvarestøtte neste virkedag, 2 år
UH478PE HP Care Pack, etter garanti,
maskinvarestøtte med respons på stedet samme
dag innen 4 timer 13x5, 1 år
H7604E Standardinstallering
H4518E Nettverksinstallering
Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør
og tjenester på http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/no
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