HP Designjet T1120 SD multifunctionele
printerserie

Met HP's nieuwste geïntegreerde grootformaat MFP voldoet u aan de verwachtingen van de
klant en haalt u krappe deadlines, terwijl u beschikt over hoogwaardige kopieer-, scan- en
printfuncties, alles voor een gunstige prijs.

Ideaal voor AEC (architecten, technische ontwerpers en constructie) firma's die een voordelig apparaat zoeken
om allerlei gedetailleerde technische documenten in house te kopiëren, te scannen en te printen.

HP Designjet T1120
SD multifunctionele
printer

Gebruikers werken efficiënter door de snelle, handige bediening.
Effectief deadlines halen met hoge printsnelheden, gemakkelijk in batch afdrukken en een CIS scanner die niet
hoeft op te warmen. A1-formaat documenten printen in slechts 35 seconden. HP Instant Printing: snel met één
druk op de knop PLT-, PPT- en PDF-bestanden in batch afdrukken. Gemakkelijk bestanden opnieuw printen
zonder weer te configureren. Gemakkelijk complete projecten opnieuw printen door de gewenste batch te
selecteren. De printer beheert de bestanden zodat de prints optimaal zijn.
Uitstekende lijn- en tekstkwaliteit voor de juiste prijs.
U produceert tekeningen met fijne details en een lijnaccuratesse tot 0,1% en een minimum breedte van 0,02
mm. De HP 3-zwarten inktset produceert werkelijk neutraal grijs. HP Vivera inkt creëert een breed bereik aan
levendige kleuren, egale vlakken, meer diepte en subtiele contrasten. CIS scantechnologie en de 1200-dpi
optische resolutie zorgen voor hoogwaardige resultaten, met name voor lijnen en tekst. Gemakkelijk de beste
resultaten met voorgedefinieerde mediaprofielen en instellingen voor de meest gebruikte originelen.
Gemakkelijk in-house scannen, kopiëren en printen met HP's nieuwste, betrouwbare, geïntegreerde
grootformaat MFP.
Snel weer aan het werk omdat de processorarchitectuur in de printer en een 80-GB vaste schijf van complexe
bestanden gemakkelijk gedetailleerde prints maken. Ingebouwd HP-GL/2 en RTL ondersteunen de meeste
applicaties op tal van besturingssystemen. Grootformaat documenten beheren van scan tot print of archief: alle
functies en kenmerken van deze grootformaat MFP werken betrouwbaar samen en vormen een zeer effectieve
oplossing. Dit ergonomische, multifunctionele apparaat bespaart waardevolle werkruimte.

Technische specificaties
Printtechnologie

Thermische HP inkjettechnologie

Spuitmondjes

2112

Printresolutie

Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie bij 1200 x 1200 dpi invoer en de hoogste resolutie-instelling

Aantal inktkleuren

Cyaan, grijs, magenta, matzwart, fotozwart, geel

Type inkt

Inkt op kleurstofbasis (C, M, Y, G, PK); op pigmentbasis (MK)

Grootte inktdruppel
Scansnelheid

6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Kleur (200 dpi): tot 3,81 cm/seconde; zwart-wit (200 dpi): tot 12,7 cm/seconde

Scanresolutie

Tot 9600 dpi

Lijn

Lijnaccuratesse: +/- 0.1%. Minimumbreedte: Minimum lijnbreedte (HP-GL/2 adresseerbaar): 0,02 mm; gegarandeerde
minimum lijndikte (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI

Printertalen

Printmarges (mm)

Standaard: Printer: 384 MB; Scanner: 1 GB; Maximum: Printer: 384 MB; Scanner: 1 GB
Vaste schijf: Printer: standaard, 80 GB; Scanner: standaard, 40 GB.
5 mm (boven), 5 mm (rechts), 5 mm (links), 16,75 mm (onder)

Maximale optische dichtheid

Max 2,15 optische dichtheid in zwart (6 L *min)

Mediatypen

Mediaformaten

Printer: bond en papier met coating (bond, met coating, extra zwaar met coating, super heavyweight plus mat,
gekleurd), technisch papier (natural tracing, translucent bond, vellum), film (transparant, mat, polyester), fotopapier
(satijn, glanzend, matglanzend, mat, hoogglans), backlit, zelfklevend (two-view cling, indoor papier, polypropyleen,
vinyl); Scanner: niet-schurend papier, vellum, mylar, sepia, blauwdrukken, plastic film, plastic laminaat, foamboard,
karton. (Geen multiplex, steen, metalen platen of schurende, vuile, ruwe of verbrande oppervlakken, oppervlakken met
scherpe randen of metalen klemmen of transparanten)
Standaard: A4, A3, A2, A1, A0

Maximum medialengte

Rol: 91,4 m. Vel: 1676,4 mm

Maximumbreedte van media

Printer: 1118 mm; Scanner: 1198 mm

Mediadikte

Tot 0,8 mm

Aanbevolen mediagewicht

60 tot 328 gr/m²

Rol

Maximumdiameter: 135 mm

Mediaverwerking

Printer: losse vellen, rolinvoer, automatische mediasnijder; Scanner: losse vellen

Interface en aansluitopties

Standaard: Printer: Gigabit Ethernet (1000Base-T) poort, Hi-Speed USB 2.0 poort, EIO Jetdirect accessoireslot; Scanner:
Fast Ethernet (10/100Base-T) poort, Hi-Speed USB 2.0 poort. Optioneel: HP Jetdirect printservers
HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows® (geoptimaliseerd voor AutoCAD 2000 en hoger), HP PCL 3 GUI driver voor
Mac OS X, ondersteuning voor Citrix® XenApp- en Citrix® XenServer-omgevingen
HP Instant Printing Utility

Geheugen

Meegeleverde drivers
Software

Afmetingen (b x d x h)

Windows Vista® (32- en 64-bits); Microsoft® Windows® Server 2008 (32- en 64-bits, XP Home Edition en Professional
(32- en 64-bits), Server 2003 (32- en 64-bits); Mac OS X v10.4; Mac v10.5; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Citrix®
XenApp; Citrix® XenServer. Informatie over de nieuwste driver-updates is beschikbaar op: http://www.designjet.hp.com
Microsoft® Windows® XP Home Edition, XP Professional: Intel® Pentium® 4, (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB vrije
schijfruimte. Mac OS X v10.4 of hoger: PowerPC G3 of Intel® Core Processor, 256 MB RAM, 1 GB vrije schijfruimte
Vereisten: Ingangsspanning (zelfinstellend) 100 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max 2 A. Voedingtype: Intern:
geïntegreerde universele voeding. Verbruik: Max 330 Watt, max 65,3 Watt (standby), max 44,4 Watt (in
powersave-modus), max 1,69 Watt (uit)
Zonder verpakking: 1770 x 1000 x 1450 mm. Met verpakking: 1930 x 766 x 1283 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 140 kg. Met verpakking: 206 kg

Omgevingscondities

Temperatuur, in bedrijf: 5 tot 40 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 15 tot 35 °C (afhankelijk van het mediatype).
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% rel. Aanbevolen luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% relatieve
luchtvochtigheid (afhankelijk van het mediatype). Temperatuur, bij opslag: -25 tot 55 °C. Relatieve luchtvochtigheid, bij
opslag: 0 tot 95% rel. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: geluidskracht: LwAd6,9 B(A) (tijdens printen), 5,8 B(A)
(standby). Geluidsdruk: LpAm55 dB(A) (tijdens printen), 42 dB(A) (standby)
Veiligheid: EU (LVD en EN60950-1 compatibel). EMC-certificaten: Compatibiliteit voor klasse A ITE producten: EU (EMC
richtlijn)
Twee jaar hardwaregarantie; inclusief kosteloze telefonische support en on-site respons op de volgende werkdag.
Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.

Compatibele besturingssystemen

Minimum systeemeisen
Voeding

Certificaten
Garantie

Bestelinformatie
CM719A Printer, printkoppen (3 x 2 kleuren elk),
introductiecartridges, 1118-mm onderstel,
handige naslaggids, installatieposter,
opstartsoftware, scanner, touch-screen,
servicegids, USB-kabel, Ethernet-kabel, netsnoeren

Accessoires
Q6709A HP Designjet 44-inch as voor rolinvoer
CN088A Serif PosterDesigner Software Pro voor
HP Designjet printers
J7997G HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit printserver
J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver

Inktsupplies
C9380A HP 72 grijze en fotozwarte printkop
C9383A HP Nr. 72 magenta en cyaan printkop
C9384A HP Nr. 72 matzwarte en gele printkop
C9397A HP 72 fotozwarte inktcartridge, 69 ml
C9398A HP 72 cyaan inktcartridge, 69 ml
C9399A HP 72 magenta inktcartridge, 69 ml
C9400A HP 72 gele inktcartridge, 69 ml
C9401A HP 72 grijze inktcartridge, 69 ml
C9403A HP 72 matzwarte inktcartridge, 130 ml
C9370A HP 72 fotozwarte inktcartridge, 130 ml

Media supplies
Q6627A HP Super Heavyweight Plus papier, mat,
914 mm x 30,5 m
Q6628A HP Super Heavyweight Plus papier, mat,
1067 mm x 30,5 m
C6019B HP Papier met coating, 610 mm x 45,7
m
CG886A HP rimpelvrij papier met coating, extra
zwaar, 610 mm x 30,5 m
CG891A HP Recycled Bond papier, 1067 mm x
45,7 m

Service en support
UN382E HP Care Pack, hardwaresupport op de
volgende werkdag, 3 jaar
UN381E HP Care Pack, hardwaresupport op de
volgende werkdag, 4 jaar
UN380E HP Care Pack, onsite hardwaresupport
op volgende werkdag, 5 jaar
UN375E HP Care Pack, onsite hardwaresupport
op dezelfde werkdag binnen 4 uur, 13 x 5, 3
jaar
UN376PE HP Care Pack, Post-warranty,
hardwaresupport op volgende werkdag, 1 jaar
UT800PE HP Care Pack, Post-warranty, onsite
hardwaresupport op volgende werkdag, 2 jaar
UN370PE HP Care Pack, Post-warranty, onsite
support op dezelfde werkdag binnen 4 uur, 13 x
5, 1 jaar
H7604E Standaard installatie
H4518E Netwerkinstallatie
Een compleet overzicht van supplies, accessoires
en services is beschikbaar op:
http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/nl
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