HP Designjet T1120 SD
multifunktionsskrivarserie

Uppfyll kundernas förväntningar och håll snäva deadlines samtidigt som du åtnjuter
fördelarna med de högkvalitativa kopierings-, skannings- och utskriftsfunktionerna hos HPs
senaste integrerade storformats-MFP, allt till det rätta priset.

Idealisk för arkitekter, ingenjörer och konstruktionsfirmor som behöver en överkomlig enhet för intern kopiering,
skanning och utskrift av alla typer av detaljrika tekniska dokument.

HP Designjet T1120
SD
multifunktionsskrivare

Tack vare snabb och lättbegriplig användning ökar användarnas effektivitet.
Håll snäva deadlines på effektivt sätt med snabba utskriftshastigheter, enkla satsvisa utskrifter och en
CIS-skanner som inte behöver någon uppvärmningstid. Skriv ut A1-sized-dokument på högst 35 sekunder. Med
HP Instant Printing kan du skriva ut PLT-, PPT- och PDF-filer satsvis med en enkel knapptryckning. Du kan bekvämt
skriva ut filer på nytt utan att behöva ställa in konfigurationen igen. Skriv ut hela projekt ännu en gång genom
att välja önskad sats, så hanterar skrivaren dessa filer och optimerar det utskrivna resultatet.
Utmärkt linje- och textkvalitet till det rätta priset.
Producera ritningar med exakta detaljer och en linjenoggrannhet på 0,1 % och en linjebredd från 0,02 mm.
Erhåll äkta neutralt grått med HPs uppsättning med tre svarta bläckfärger. Skapa jämnt fyllda ytor, större djup
och subtila kontraster med HP Vivera-bläckets många klara färger. Få resultat av hög kvalitet, särskilt när det
gäller linjer och text, med CIS-skanningstekniken och en optisk upplösning på 1200 dpi. Få enkelt det bästa
resultatet med fördefinierade medieprofiler och inställningar för de original du oftast använder.
Du kan enkelt skanna, kopiera och skriva ut internt med HPs senaste, pålitliga integrerade storformats-MFP.
Du kan snabbt återgå till arbetet eftersom det är så enkelt att skapa detaljerade utskrifter från stora, komplexa
filer tack vare skrivarens interna bearbetningsarkitektur och en hårddisk på 80 GB. Inbyggt HP-GL/2 och RTL
innebär att de flesta tillämpningar i en stor mängd operativsystem stöds. Hantera storformatsdokument från
skanning till utskrift eller arkivering: de många funktionerna i denna storformats-MFP samverkar på ett tillförlitligt
sätt och ger en mycket effektiv lösning. Spara värdefull arbetsyta med den här egonomiska
multifunktionsenheten.

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): upp till 3,81 cm/sek; svartvitt (200 dpi): upp till 12,7 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
HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI

Skrivarspråk

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)

Maximal optisk densitet

2,15 maximal svart optisk densitet (6 L *min)

Medietyper

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: 1198 mm

Materialtjocklek

Upp till 0,8 mm

Rekommenderad materialvikt

60 till 328 g/m²

Rulle

Maximal diameter: 135 mm

Mediekapacitet

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

Gränssnitt och anslutningar

Standard: Skrivare: Gigabit Ethernet-port (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0-port, EIO Jetdirect-tillbehörsplats; Skanner:
Fast Ethernet-port (10/100Base-T), Hi-Speed USB 2.0-port. Tillval: HP Jetdirect printservrar
HP-GL/2- och HP-RTL-drivrutiner för Windows® (optimerade för AutoCAD 2000 och senare), HP PCL 3 GUI-drivrutin för
Mac OS X, stöd för Citrix® XenApp- och Citrix® XenServer-miljöer
HP Instant Printing Utility

Minne

Drivrutiner som medföljer
Programvara

Yttermått (b x d x h)

Windows Vista® (32- och 64-bitars); Microsoft® Windows® Server 2008 (32- och 64-bitars), XP Home and
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: 1770 x 1000 x 1450 mm. Med emballage: 1930 x 766 x 1283 mm

Vikt

Utan emballage: 140 kg. Med emballage: 206 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 kostnadsfri telefonsupport och svar nästa arbetsdag. Garanti- och
supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Passar följande operativsystem

Lägsta systemkrav

Strömförsörjning

Certifikat
Garanti

Beställningsinformation
CM719A Skrivare, skrivhuvuden (3 x 2 färger
vardera), introduktionsbläckpatroner, 1118 mm
stativ, snabbreferensguide, installationsaffisch,
startprogramvara, skanner, pekskärm,
kundserviceguide, USB-kabel, Ethernet-kabel,
strömsladdar

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

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
UN382E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa
arbetsdag, 3 år
UN381E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa
arbetsdag, 4 år
UN380E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa
arbetsdag, 5 år
UN375E HP Care Pack, hårdvarusupport på
platsen inom 4 h samma dag 13x5, 3 år
UN376PE HP Care Pack, Peftergarantiservice med
hårdvarusupport nästa arbetsdag, 1 år
UT800PE HP Care Pack, eftergarantiservice med
hårdvarusupport nästa arbetsdag, 2 år
UN370PE 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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