HP Designjet T1120
multifunktionsskrivarserie

Ordna högsta kvalitet utan att förlora bilddetaljer med denna HP MFP. Enkel kopiering,
skanning och utskrift av CAD-ritningar och grafik vid behov med en snabb enhet som ger
överlägsen skanning och utskrift.

Utformad särskilt för GIS-kunder, stora företag och kopieringsbyråer som behöver förstklassig kvalitet och
avancerade funktioner för kopiering, skanning, prestanda och administration, alltihop från en enda, integrerad
enhet.
HP Designjet T1120
HD
multifunktionsskrivare

Bästa möjliga kopiering, skanning och utskrift.
Skapa professionella utskrifter: HP Vivera-bläck med tre svarta bläckpatroner producerar en stor mängd färger,
bl.a. äkta neutralt grå, och fina detaljer. Hög nivå av kvalitet och noggrannhet med CCD-skanningsteknik och
inbyggd PS för bredare färgspektrum. Spara utrymme: skanna och arkivera äldre dokument, även vikta.
Snabbtorkande HP Vivera-bläck ger utskrifter av hög kvalitet som inte smetar. Skapa slående storformataffischer
som för din talan högt och tydligt1.
Håll deadlines och imponera på kunderna genom att få jobbet gjort snabbt och effektivt.
Skanna färgdokument vid hastigheter på upp till 5 cm per sekund och svartvita på upp till 15 cm per sekund
(400 dpi turboläge). Skriv ut dokument i A1-format vid upp till 35 sekunder per sida2. Satsvis skanning och
utskrift går snabbt och enkelt med det kostnadsfria HP Instant Printing Utility och kollationeringsfunktioner. Tack
vare skrivarens bearbetningsarkitektur och ett minne på 80 GB kan du snabbt återgå till arbetet. Du styr MFPn
och alla kopierings-, skannings- och utskriftsfunktioner via en stor mängd effektiva administrationsverktyg.
Gör mer med unik, integrerad HP-lösning
Hantera storformatdokument från skanning till utskrift eller arkivering: de många funktionerna i denna MFP
arbetar säkert ihop och ger en mycket effektiv lösning. Inbyggda smarta funktioner ger dig grundläggande
information om skrivarstatus och åtkomst till utskriftskön. Spara värdefullt arbetsutrymme med en integrerad
lösning som samlar flera funktioner på liten yta. Anpassa dig snabbt efter nya önskemål och krav från kunderna,
med förhandsgranskning i realtid och retuscheringsprogram.
1 Serif PosterDesigner Pro för HP är en tillvalsfunktion; ingår inte, säljs separat
2 Tid för mekanisk utskrift på vanligt papper i snabbt ekonomiläge.

Tekniska specifikationer
Utskriftsteknik

HP bläckstråleskrivare

Skrivarhuvudets munstycken

2112

Utskriftsupplösning

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

Antal bläcksorter

Cyan, grå, magenta, matt svart, fotosvart, gul

Bläcktyper

Färgpulverbaserat (C, M, Y, G, PK), pigmentbaserat (MK)

Bläckdropparnas storlek
Skanningshastighet

6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Färg (200 dpi/400 dpi turbo): upp till 5,1 cm/sek; Svartvitt (200 dpi/400 dpi turbo): upp till 15,2 cm/sek

Skanningsupplösning

Upp till 9600 dpi

Linje

Linjenoggrannhet: +/- 0.1%. Minsta bredd: Minsta linjebredd (HP-GL/2-adresserbar): 0,02 mm, garanterad minsta
linjetjocklek (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

Skrivarspråk
Minne
Utskriftsmarginaler (mm)

Standard: Skrivare: 384 MB; Skanner: 1 GB; Maximal: Skrivare: 384 MB; Skanner: 1 GB
Hårddisk: Skrivare: standard, 80 GB; Skanner: standard, 40 GB.
5 mm (övre), 5 mm (höger), 5 mm (vänster), 16,75 mm (nedre)

Mediestorlekar

Skrivare: 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); Skanner: icke-strävt papper, veläng, mylar, sepia, blåkopior,
plastfilm, plastlaminat, skumkartong, kartong. (Ingen plywood, stenplattor, metallplattor eller sträva material, smutsiga,
skrovliga, ytor med vassa kanter eller metallklämmor eller brända ytor eller OH-filmer.)
Standard: A4, A3, A2, A1, A0

Maximal medielängd

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

Maximal materialvikt

Skrivare: 1118 mm; Skanner: 1067 mm

Materialtjocklek

Skrivare: upp till 0,8 mm; Skanner: upp till 15,2 mm

Rekommenderad materialvikt

60 till 328 g/m²

Rulle

Maximal diameter: 135 mm

Mediekapacitet

Skrivare: arkmatning, rullmatning, automatisk skärning; Skanner: arkmatning

Gränssnitt och anslutningar

Yttermått (b x d x h)

Standard: Skrivare: 1 Gigabit Ethernet-port (1000Base-T); 1 Hi-Speed USB 2.0-port; 1 EIO Jetdirect tillbehörsplats;
Skanner: 1 Gigabit Ethernet-port (1000Base-T); 1 FireWire-port (IEEE-1394a-anpassad). Tillval: HP Jetdirect printservrar
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
Windows Vista® (32- och 64-bitars), Microsoft® Windows® Server 2008 (32- och 64-bitars), XP Home och Professional
(32- och 64-bitars), Server 2003 (32- och 64-bitars), Mac OS X v10.4, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix®
XenApp, Citrix® XenServer. Hämta den senaste informationen om uppgradering av drivrutiner på
http://www.designjet.hp.com
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB ledigt
hårddiskutrymme. Mac OS X v10.4 eller senare: PowerPC G3- eller Intel® Core-processor, 256 MB RAM, 1 GB ledigt
hårddiskutrymme
Krav: Inspänning (autoreglerande) 100 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), max 2 A. Tillbehör: Internt:
inbyggt universellt nätaggregat. Energiförbrukning: Max 330 W, max 65,3 W (vänteläge), max 44,4 W
(energisparläge), max 1,69 W (avstängd)
Utan emballage: 1900 x 1000 x 1600 mm. Med emballage: 1930 x 766 x 1445 mm

Vikt

Utan emballage: 200 kg. Med emballage: 278 kg

Driftsmiljö

Drifttemperatur: 5 till 40 ºC. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 35 ºC (beroende på papperstyp). Luftfuktighet vid
drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet (beroende på
papperstyp). Förvaringstemperatur: -25 till 55 ºC. Luftfuktighet vid förvaring: 0 till 95 % RH. Ljudnivåer enligt ISO 9296:
ljudstyrka: LwAd6,9 B(A) (aktiv/utskrift), 5,8 B(A) (vänteläge). Ljudtryck: LpAm55 dB(A) (aktiv/utskrift), 42 dB(A)
(vänteläge)
Säkerhet: EU (LVD- och EN60950-1-anpassning). EMC-certifieringar: Överensstämmelse för produkter i klass A ITE: EU
(EMC-direktivet)
Två års begränsad hårdvarugaranti inklusive gratis telefonsupport och service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och
supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Medietyper

Drivrutiner som medföljer
Passar följande operativsystem

Lägsta systemkrav

Strömförsörjning

Certifikat
Garanti

Beställningsinformation
CK841A Skrivare, skrivhuvuden (3 x 2 färger
vardera), startbläckpatroner, 1118 mm ställ,
snabbreferensguide, installationsanvisningar,
startprogramvara, skanner, pekskärm (panel-PC),
tangentbord, dokumentations-CD för skanner, DVD
för systemåterställning, kundserviceguide,
USB-kabel, FireWire-kabel, Ethernet-kabel,
strömkablar

Tillbehör
Q6709A HP Designjet 44-tums rullmatningsspindel
J7997G HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit printserver
J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
CN088A Serif PosterDesigner Software Pro för HP
Designjet-skrivare

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
C9370A HP 72 130 ml fotosvart bläckpatron

Förbrukningsmedier
Q6627A HP Super Heavyweight Plus matt papper
- 914 mm x 30,5 m (36 tum x 100 fot)
Q6628A HP Super Heavyweight Plus matt papper
- 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 fot)
C6019B HP bestruket papper - 610 mm x 45,7 m
(24 tum x 150 fot)
CG886A HP skrynkelfritt tungt bestruket papper –
610 mm x 30,5 m (24 tum x 100 fot)
CG891A HP återvunnet ekonomipapper – 1067
mm x 45,7 m (42 tum x 150 fot)

Service och support
UH467E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa
arbetsdag, 3 år
UH468E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa
arbetsdag, 4 år
UH469E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa
arbetsdag, 5 år
UH473E HP Care Pack, hårdvarusupport på
platsen inom 4 h samma dag 13x5, 3 år
UH476PE HP Care Pack, eftergarantiservice med
hårdvarusupport nästa arbetsdag, 1 år
UT793PE HP Care Pack, eftergarantiservice med
hårdvarusupport nästa arbetsdag, 2 år
UH478PE HP Care Pack, eftergarantiservice med
hårdvarusupport på platsen samma dag inom 4 h
13x5, 1 år
H7604E standardinstallation
H4518E nätverksinstallation
En fullständig lista över tillbehör,
förbrukningsartiklar och tjänster finns på
http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/se
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