Multifunkčná tlačiareň HP Designjet
T1120 SD

Plnte očakávania klientov, stíhajte termíny a súčasne si vychutnávajte všetky výhody
kopírovania, skenovania a tlače vo vysokej kvalite, ktoré ponúka toto najnovšie integrované
veľkoformátové multifunkčné zariadenie HP, a to všetko za prijateľnú cenu.

Ideálne riešenie pre architektov, inžinierov a konštrukčné firmy, ktoré potrebujú cenovo dostupné zariadenie
umožňujúce kopírovať, skenovať a tlačiť všetky druhy zložitých technických dokumentov priamo v kancelárii.

Multifunkčná tlačiareň
HP Designjet T1120
SD

Vychutnajte si vyššiu efektivitu práce vďaka pohotovému a intuitívnemu ovládaniu.
Efektívne plnte termíny a uzávierky vďaka vysokej rýchlosti tlače, jednoduchej dávkovej tlači a skeneru CIS,
ktorý nepotrebuje čas na zohriatie. Tlačte dokumenty A1-sized len za 35 sekúnd. Technológia HP Instant Printing
umožňuje tlačiť dávkové súbory PLT, PPT a PDF jednoduchým stlačením tlačidla. Pohodlná dotlač súborov bez
opätovného nastavovania. Jednoduchá opakovaná tlač celých projektov: zvoľte si požadovanú dávku a
tlačiareň spracuje príslušné súbory, aby sa dosiahol optimálny výsledok tlače na papieri.
Potešte sa excelentnou kvalitou tlače čiar a textu za primeranú cenu.
Vytvárajte výkresy s dokonalými detailmi a vysokou presnosťou čiar 0,1 % s minimálnou šírkou čiary 0,02 mm.
Dosahujte prirodzené odtiene sivej vďaka súprave HP s tromi čiernymi atramentmi. Vytvárajte jednoliate plochy
a dosahujte väčšiu hĺbku a jemnejšie odtiene vďaka širokej palete živých farieb atramentov HP Vivera.
Dosahujte kvalitné výsledky pri tlači čiar a textu vďaka technológii skenovania CIS a optickému rozlíšeniu 1200
dpi. Pohodlne dosahujte tie najlepšie výsledky vďaka preddefinovaným profilom médií a nastaveniam pre
najpoužívanejšie typy predlôh.
Pohodlne skenujte, kopírujte a tlačte priamo u vás pomocou najnovšieho spoľahlivého integrovaného
veľkoformátového MFP HP.
Architektúra so spracovaním obrazu priamo v tlačiarni a 80 GB harddiskom umožňuje ľahko vytvárať detailné
výtlačky z veľkých, zložitých súborov, vďaka čomu sa môžete rýchlo vrátiť k svojej práci. Vstavané ovládače
HP-GL/2 a RTL znamenajú podporu pre väčšinu aplikácií v najrôznejších operačných systémoch. Spravujte
veľkoformátové dokumenty od skenovania cez tlač až po archiváciu: všetky funkcie a prvky tohto
veľkoformátového multifunkčného zariadenia spoľahlivo spolupracujú a poskytujú veľmi efektívne riešenie. Toto
ergonomické multifunkčné zariadenie vám ušetrí drahocenný pracovný priestor.

Technické špecifikácie

Objednávkové informácie

Technológia tlače

Termálna atramentová tlačiareň HP

Trysky tlačovej hlavy

2112

Rozlíšenie pri tlači
Počet atramentov

Optimalizované rozlíšenie až 2400 × 1200 dpi zo vstupného rozlíšenia 1200 × 1200 dpi pri výbere maximálnej
podrobnosti
Azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá

Typy atramentu

Na báze farbiva (C, M, Y, G, PK); na báze pigmentu (MK)

Veľkosť kvapky atramentu
Rýchlosť snímania

6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Farebné (200 dpi): až 3,81 cm/s; čiernobielo (200 dpi): až 12,7 cm/s

Rozlíšenie skenovania

Až 9600 dpi

Riadok

Presnosť lícovania čiar: +/- 0.1%. Minimálna šírka: Minimálna hrúbka čiary (adresovateľné pre HP-GL/2): 0,02 mm;
garantovaná minimálna hrúbka čiary (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI

Jazyky tlače

Okraje tlače (mm)

Štandardné: Tlačiareň: 384 MB; Skener: 1 GB; Maximum: Tlačiareň: 384 MB; Skener: 1 GB
Pevný disk: Tlačiareň: štandardná, 80 GB; Skener: štandardná, 40 GB.
5 mm (hore), 5 mm (vpravo), 5 mm (vľavo), 16,75 mm (dolu)

Maximálna optická denzita

2,15 maximálna optická hustota čiernej (6 l *min)

Typy médií

Veľkosti médií

Tlačiareň: kancelársky a kriedový papier (kancelársky, kriedový, kriedový s vysokou či veľmi vysokou gramážou plus
matný, farebný), technický papier (pauzovací, priehľadný kancelársky, pergamen), fólia (priehľadná, matná,
polyesterová), fotografický papier (hladký, lesklý, pololesklý, matný, vysoko lesklý), podsvietený, samolepky
(obojstranné, tapety, polypropylén, vinyl); Skener: nebrúsený papier, pergamen, mylar, sépiový papier, modrotlačový
papier, plastická fólia, plastický laminát, penová lepenka, kartón. (Nie preglejka, kamenné pláty, kovové pláty, brúsené,
znečistené či drsné povrchy ani povrchy s ostrými hranami, kovovým upínaním alebo obhorenými okrajmi ani
priehľadné fólie.)
Štandardné: A4, A3, A2, A1, A0

Maximálna dĺžka médií

Kotúč: 91,4 m. Hárok: 1 676,4 mm

Maximálna šírka média

Tlačiareň: 1 118 mm; Skener: 1 198 mm

Hrúbka média

Až 0,8 mm

Odporúčaná hmotnosť média

60 až 328 g/m²

Kotúč

Maximálny priemer: 135 mm

Manipulácia s médiami

Tlačiareň: podávač papiera, podávač kotúčov, automatická rezačka; Skener: podávač papiera

Rozhranie a konektivita

Štandardné: Tlačiareň: Port GB Ethernet (1000Base-T), port Hi-Speed USB 2.0, slot pre príslušenstvo EIO Jetdirect;
Skener: Port Fast Ethernet (10/100Base-T), port Hi-Speed USB 2.0. Voliteľné: Tlačové servery HP Jetdirect
Ovládače HP-GL/2, HP-RTL pre OS Windows® (optimalizované pre AutoCAD 2000 a novší), HP PCL 3 GUI pre Mac
OS X, podpora Citrix® XenApp a Citrix® XenServer
Tlačový nástroj HP Instant Printing Utility

Pamäť

Zahrnuté ovládače
Softvér

Rozmery (š x h x v)

Windows Vista® (32 a 64-bitov); Microsoft® Windows® Server 2008 (32 a 64-bitová verzia), XP Home a Professional
(32 a 64-bitová verzia), Server 2003 (32 a 64-bitová verzia); Mac OS X v10.4; Mac v10.5; Novell® NetWare 5.x,
6.x; Citrix® XenApp; Citrix® XenServer. Informácie o najnovších ovládačoch sú k dispozícii na adrese
http://www.designjet.hp.com
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB voľného miesta na
disku. Mac OS X v10.4 alebo novší: Procesor PowerPC G3 alebo Intel® Core, 256 MB RAM, 1 GB voľného miesta na
pevnom disku
Požiadavky: Vstupné napätie (automatický rozsah) 100 až 240 V str. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), max. 2 A.
Napájanie: Interný: zabudovaný univerzálny zdroj napájania. Spotreba: Max. 330 W, max. 65,3 W (pohotovostný
režim), max. 44,4 W (úsporný režim), 1,69 W (vypnuté)
Bez balenia: 1770 x 1000 x 1450 mm. Balené: 1930 x 766 x 1283 mm

Hmotnosť

Bez balenia: 140 kg. Balené: 206 kg

Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota: 5 až 40 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 35°C (v závislosti od typu papiera).
Prevádzková vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej
vlhkosti (v závislosti od typu papiera). Skladovacia teplota: –25 až 55 °C. Skladovacia vlhkosť: od 0 do 95 % relatívnej
vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: akustický výkon: LwAd6,9 B(A), (aktívna/tlač), 5,8 B(A) (pohotovosť). Akustický
tlak: LpAm55 dB(A) (aktívna/tlač), 42 dB(A) (pohotovosť)
Bezpečnosť: EÚ (vyhovuje smernici LVD a norme EN60950-1). Certifikácie elektromagnetickej kompatibility: Vyhovuje
norme pre produkty triedy A ITE: EÚ (smernica o EMC)
Dvojročná obmedzená záruka na hardvér; vrátane bezplatnej telefonickej podpory a odozvy na mieste nasledujúci
pracovný deň. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

Kompatibilita operačných systémov

Minimálne systémové požiadavky

Zdroj

Certifikáty
Záruka

CM719A Tlačiareň, tlačové hlavy (3 x po 2
farby), provizórne atramentové kazety, stojan
1118 mm, stručná príručka, inštalačný leták,
spúšťací softvér, skener, dotyková obrazovka,
užívateľská servisná príručka, USB kábel,
Ethernetový kábel, napájacie káble

Príslušenstvo
CN088A Softvér Serif PosterDesigner Pro pre
tlačiarne HP Designjet
Q6709A Vreteno na podávanie roliek HP
Designjet, 44 palcov
J7997G Tlačový server HP Jetdirect 630n IPv6
Gigabit
J7961G Tlačový server HP Jetdirect 635n
IPv6/IPsec

Zásobníky atramentu
C9380A Sivá a fotografická čierna tlačová hlava
HP 72
C9383A Purpurová a azúrová tlačová hlava HP
72
C9384A Čierna a žltá tlačová hlava HP 72
optimalizovaná pre matné médiá
C9397A Čierna atramentová kazeta HP 72
optimalizovaná pre tlač fotografií, 69 ml
C9398A Azúrová atramentová kazeta HP 72, 69
ml
C9399A Purpurová atramentová kazeta HP 72, 69
ml
C9400A Žltá atramentová kazeta HP 72, 69 ml
C9401A Sivá atramentová kazeta HP 72, 69 ml
C9403A Čierna atramentová kazeta HP 72
optimalizovaná pre matné médiá, 130 ml
C9370A Čierna atramentová kazeta HP 72
optimalizovaná pre tlač fotografií, 130 ml

Príslušenstvo médií
Q6627A Matný vysokogramážový papier HP
Super Heavyweight Plus Matte Paper – 914 mm x
30,5 m
Q6628A Matný vysokogramážový papier HP
Super Heavyweight Plus Matte Paper – 1 067 mm
x 30,5 m
C6019B Papier s povrchovou úpravou HP Coated
Paper – 610 mm x 45,7 m
CG886A Ťažký kriedový papier HP bez vlnenia –
610 mm x 30,5 m
CG891A Recyklovaný kancelársky papier HP –
1067 mm x 45,7 m

Servis a podpora
UN382E HP Care Pack, hardvérová podpora
nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UN381E HP Care Pack, hardvérová podpora
nasledujúci pracovný deň, 4 roky
UN380E HP Care Pack, hardvérová podpora
nasledujúci pracovný deň, 5 rokov
UN375E HP Care Pack, Odozva do 4 hodín 13x5
hardvérová podpora u zákazníka v rovnaký deň,
3 roky
UN376PE HP Care Pack, hardvérová podpora po
záruke nasledujúci pracovný deň, 1 rok
UT800PE HP Care Pack, hardvérová podpora po
záruke nasledujúci pracovný deň, 2 roky
UN370PE HP Care Pack, pozáručný servis do 4
hodín 13x5 hardvérová podpora u zákazníka v
rovnaký deň, 1 rok
H7604E Štandardná inštalácia
H4518E Sieťová inštalácia
Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb
nájdete na lokalite
http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/sk/
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