Εκτυπωτής HP Designjet T2300
eMultifunction series
Ο πρώτος Web-ready εκτυπωτής με πλήρη οφέλη MFP.

Πρόσβαση και εκτύπωση εν κινήσει – σάρωση
περιεχομένου στο Web.
● Σαρώστε αμέσως σχέδια και σκίτσα και αποστείλετε το περιεχόμενο στο Web για
εύκολη πρόσβαση και κοινή χρήση.
● Εκτυπώστε και μοιραστείτε αρχεία μέσω του web ή απευθείας από την οθόνη αφής με
το HP ePrint & Share3, μια βιβλιοθήκη web της HP με αρχεία φιλικά για εκτύπωση, η
οποία συνδέει τα έργα, την ομάδα και τους εκτυπωτές σας.
● Η HP διευκολύνει περισσότερο από ποτέ την εκτύπωση οπουδήποτε και αν βρίσκεστε:
εκτυπώστε απευθείας από τη μονάδα flash USB1, χωρίς υπολογιστή.
● Εκτυπώστε σε οποιονδήποτε εκτυπωτή HP Designjet χωρίς εγκατάσταση
προγραμμάτων οδήγησης εάν βρίσκεστε σε νέα τοποθεσία.

Τόσο εύκολο και έξυπνο, που θα το λατρέψετε.
● Η HP το κάνει εύκολο με ένα eMFP που επιτρέπει την εκτύπωση, σάρωση2 και
αντιγραφή με ένα κλικ, καθώς και τη μείωση των σφαλμάτων, της παρέμβασης και της
σπατάλης χάρη στην αυτοματοποιημένη βαθμονόμηση χρωμάτων.
● Δημιουργήστε ένα αρχείο PDF έτοιμο για εκτύπωση, την ίδια στιγμή που εκτυπώνετε
με το HP ePrint & Share
● Κάντε προεπισκόπηση των σελίδων σας με την έξυπνη έγχρωμη οθόνη αφής, η οποία
είναι πολύ εύχρηστη και παρέχει ακριβή προεπισκόπηση διάταξης εκτύπωσης σε
πραγματικό χρόνο.
● Web-ready και εύκολο στην ενημέρωση.

Μοιραστείτε και διαχειριστείτε αμέσως περιεχόμενο
με τις ομάδες, τους συνεργάτες και τους πελάτες σας.
● Επισημάνετε σκίτσα και χειρόγραφα σχόλια με έντονο χρώμα, σαρώστε και στείλτε τα
σε απομακρυσμένα μέλη της ομάδας και ανάδοχους.
● Αποτελεσματική συνεργασία: απλά σαρώστε αρχεία έτοιμα για εκτύπωση απευθείας
στο HP ePrint & Share3, στείλτε τα με email ή και τα δύο.
● Εργαστείτε σε πολλά έργα ταυτόχρονα με δύο online ρολά μέσων και έξυπνη
εναλλαγή.
● Βασιστείτε σε σταθερά, ποιοτικά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείτε μέσα HP με
ενσωματωμένα προφίλ εκτύπωσης και αυθεντικά αναλώσιμα HP – σωστή εκτύπωση
την πρώτη φορά και κάθε φορά.

1 Εκτύπωση από USB:Ο T2300 Postscript eMFP υποστηρίζει HPGL/2,PCL3GUI,CALS,TIF,JPEG, PS και PDF, ενώ ο T2300 eMFP

υποστηρίζει HPGL/2,PCL3GUI,CALS,TIF,JPEG αλλά όχι PS και PDF.
2 Σάρωση και αποθήκευση του αρχείου σε USB. Με τον T2300 Postscript eMFP μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο σε PDF,
TIF και JPEG ενώ με τον T2300 eMFP μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο σε TIF και JPEG, όχι όμως PDF.
3Το HP ePrint & Share είναι μια δωρεάν λύση εκτύπωσης μέσω web που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε αυτόματα το
περιεχόμενο online. Απαιτεί σύνδεση στο Internet.

Εκτυπωτής HP Designjet T2300 eMultifunction series
Τεχνικές προδιαγραφές
Εκτύπωση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Γραμμικά σχέδια

28 δευτ./σελίδα, 103 εκτυπώσεις A1 την ώρα

Έγχρωμες εικόνες

41 m²/ώρα σε μέσα με επικάλυψη; 6,7 m²/ώρα σε γυαλιστερά μέσα

Ταχύτητα εκτύπωσης

51 m²/ώρα

Ανάλυση εκτύπωσης

βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2400 x 1200 dpi από ανάλυση εισόδου 1200 x 1200
dpi με βελτιστοποίηση για το επιλεγμένο φωτογραφικό χαρτί,

Περιθώρια (επάνω x κάτω x αριστερά x Ρολό: 5 mm (επάνω), 5 mm (δεξιά), 5 mm (αριστερά), 5 mm (κάτω), χωρίς περιθώρια
δεξιά)
σε φωτογραφικά χαρτιά

Φύλλο: 5 mm (πάνω), 5 mm (δεξιά), 5 mm (αριστερά), 17 mm (κάτω)

Τεχνολογία

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Τύποι μελάνης

Τύπου dye (C, M, Y, G, pK), τύπου pigment (mK)

Χρώματα μελάνης

6 (κυανό, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, φωτογραφικό μαύρο, κίτρινο)

Ψεκασμός/Σταγόνα μελάνης

6 pl (C, M, pK, G), 9 pl (Y, mK)

Ακροφύσια κεφαλής μελάνης

1056

Κεφαλές εκτύπωσης

3 (μαύρο ματ και κίτρινο, ματζέντα και κυανό, φωτογραφικό μαύρο και γκρι)

Ακρίβεια γραμμών

+/- 0.1%

Ελάχιστο πάχος γραμμής

CN727A

Εκτυπωτής HP Designjet T2300 eMultifunction, κεφαλές εκτύπωσης, αρχικά δοχεία
μελάνης, βάση εκτυπωτή, άξονας, οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης,
λογισμικό εκκίνησης, λογισμικό Scan2CAD, καλώδιο USB, καλώδιο τροφοδοσίας

CN728A

Εκτυπωτής HP Designjet T2300 PostScript eMultifunction, κεφαλές εκτύπωσης,
αρχικά δοχεία μελάνης, βάση εκτυπωτή, άξονας, οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσα
εγκατάστασης, λογισμικό εκκίνησης, λογισμικό Scan2CAD, καλώδιο USB, καλώδιο
τροφοδοσίας

Διαστάσεις (π x β x υ)
Εκτυπωτής

1771 x 1010 x 1124 mm

Στη συσκευασία

1930 x 766 x 827 mm

Βάρος
Εκτυπωτής

103 kg

Στη συσκευασία

135 kg

Κατανάλωση ισχύος
Μέγιστη

< 120 W (ενεργό), < 41 W (αναμονή), < 11 W / < 28 W με ενσωματωμένο Digital Front
End (αδράνεια), < 0,1 W (απενεργοποιημένος)

0,02 mm (HP-GL/2 επεξεργάσιμο)

Απαιτήσεις ισχύος

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Ελάχιστο εγγυημένο πλάτος γραμμής

0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

91 m (ανάλογα με την εφαρμογή)

Πιστοποίηση

Σάρωση
Ταχύτητα έως 3,81 cm/δευτ. (έγχρωμα, 200 dpi), ταχύτητα έως 11,43 cm/δευτ.
(κλίμακα γκρι, 200 dpi)

Ταχύτητα σάρωσης
Ανάλυση σάρωσης, υλικό

Έως 600 x 600 dpi

Ανάλυση σάρωσης, οπτική

Έως 600 dpi

Ασφάλεια

ΕΕ (συμμόρφωση με LVD και EN 60950-1), Ρωσία (GOST)

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Συμβατότητα με προϊόντα Class B ITE: EΕ (Οδηγία EMC)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

ENERGY STAR®, WEEE, RoHS για την ΕΕ, RoHS για την Κίνα, REACH, FEMP

ENERGY STAR

Ναι

Εγγύηση
Βασική εγγύηση: Επιτόπου υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα για δύο έτη. Οι
επιλογές εγγύησης και υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές
απαιτήσεις.

Μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια), 914 x 5000 mm (PDF), 914 x 7000 mm (TIFF)
μέγιστο

Αντιγραφή
Ανάλυση αντιγραφής

Έως 600 dpi

Ρυθμίσεις σμίκρυνσης / μεγέθυνσης
αντιγράφου

25 έως 400%

Μέγιστος αριθμός αντιγράφων

Έως 99 αντίγραφα

Μέσα
Εκτυπωτής: τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων, δύο αυτόματες τροφοδοτήσεις
ρολού, αυτόματη εναλλαγή ρολού, αυτόματο κοπίδι, σαρωτής: ευθεία δίοδος
σάρωσης χαρτιού για πρωτότυπα από απλό φύλλο και χαρτόνι

Χειρισμός

Εκτυπωτής: χαρτί bond και χαρτί με επικάλυψη, χαρτί τεχνικών σχεδίων, φιλμ,
φωτογραφικό χαρτί, με οπισθοφωτισμό, αυτοκόλλητο. Σαρωτής: λείο χαρτί, βέλβετ,
ημιδιαφανές, τύπου mylar, ανακυκλωμένο, blueprint, χαρτόνι (μην χρησιμοποιείτε
κοντραπλακέ, πέτρινες πλάκες, μεταλλικές πλάκες ή τραχιές, λερωμένες, άγριες
επιφάνειες με κοφτερές άκρες, συνδετήρες ή καρφίτσες, καμένες επιφάνειες ή
διαφάνειες)

Τύποι

Πληροφορίες παραγγελίας
Προϊόν
CN727A

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Designjet T2300 eMultifunction

CN728A

Εκτυπωτής HP Designjet T2300 PostScript eMultifunction

Εξαρτήματα
Q6709A

Άξονας τροφοδότησης ρολού 1118mm HP Designjet

Αναλώσιμα μελάνης
C9370A

Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72, 130 ml

C9371A

Δοχείο κυανής μελάνης HP 72, 130 ml

Βάρος

60 έως 328 g/m²

C9372A

Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 72, 130 ml

Μέγεθος

210 x 279 έως 1118 x 1676 mm

C9373A

Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72.130-ml

Πάχος

Έως 0,8 mm

C9374A

Δοχείο γκρι μελάνης HP 72, 130 ml

C9380A

Κεφαλή εκτύπωσης HP 72, γκρι και μαύρη φωτογραφική

C9383A

Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Magenta and Cyan Printhead, ματζέντα και κυανό

C9384A

Κεφαλή εκτύπωσης HP 72 Matte Black and Yellow Printhead, μαύρο ματ και κίτρινο

C9397A

Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 72, 69 ml

C9398A

Δοχείο κυανής μελάνης HP 72, 69 ml

C9399A

Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 72 69 ml

C9400A

Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 72, 69 ml

C9401A

Δοχείο γκρι μελάνης HP 72, 69 ml

C9403A

Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 72, 130 ml

CH575A

Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 726 Designjet, 300 ml

Μνήµη
Βασική

32 GB

Σκληρός δίσκος

Βασική, 160 GB

Συνδεσιμότητα
Διεπαφές (βασικές)

Gigabit Ethernet (1000Base-T), 1 υποδοχή αξεσουάρ EIO Jetdirect, Hi-Speed USB 2.0

Διεπαφές (προαιρετικές)

Συμβατές κάρτες LAN HP Jetdirect

Γλώσσες εκτύπωσης (βασικές)

CN727A: TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; CN728A: Adobe
PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;

Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων
CN727A: Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista®
Ultimate/Business/Home Premium, Microsoft® Windows® XP (32 bit, 64 bit)
Professional/Home, Server 2008 (32 bit, 64 bit), Server 2003 (32 bit, 64 bit), Mac OS X
v10.4, v10.5, v10.6, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer; CN728A: Windows® 7
Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home
Premium, Microsoft® Windows® XP (32 bit, 64 bit) Professional/Home, Server 2008 (32
bit, 64 bit), Server 2003 (32 bit, 64 bit), Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Citrix® XenApp,
Citrix® XenServer, Linux (επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.hplip.net);

Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος
Mac

Mac OS X v10.4, v10.5: Επεξεργαστής PowerPC G3 ή Intel® Core, μνήμη RAM 256 MB, 1
GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, Mac OS X v10.6: Υπολογιστής Mac με
επεξεργαστή Intel® Core, μνήμη RAM 1 GB, 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο

Windows

Windows® 7: επεξεργαστής 32 bit (x86) ή 64 bit (x64) (1 GHz), μνήμη RAM 1 GB (32 bit)
ή 2 GB (64 bit), διαθέσιμος χώρος στο δίσκο 2 GB, Windows Vista®
Ultimate/Business/Home Premium: επεξεργαστής 32 bit (x86) ή 64 bit (x64) (1 GHz),
μνήμη RAM 1 GB. Διαθέσιμος χώρος στο δίσκο 2 GB, Microsoft® Windows® XP
Professional/Home (SP2 ή νεότερη έκδοση): οικογένεια Intel® Pentium® ή οικογένεια
AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 512 MB RAM, διαθέσιμος χώρος στο δίσκο 2 GB

Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία λειτουργίας

5 έως 40ºC

Θερμοκρασία αποθήκευσης

-25 έως 55ºC

Υγρασία λειτουργίας

20 έως 80% RH

Υγρασία αποθήκευσης

Aπό 0% έως 95% σχετική υγρασία

Αναλώσιμα μέσων
C6030C

Ενισχυμένο χαρτί με επικάλυψη HP-914 mm x 30,5 m (36 ίν. x 100 πόδια)

Q1397A

Χαρτί bond γενικής χρήσης HP-914 mm x 45,7 m (36 ίντσες x 150 πόδια)

Υπηρεσίες και υποστήριξη
UX901E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T2300eMFP την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
UX908E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T2300eMFP την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη
UX907E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T2300eMFP την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
UX902E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T2300eMFP εντός 4 ωρών 13x5, 3 έτη
UX915PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T2300eMFP την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος μετά την εγγύηση
UX914PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T2300eMFP την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 2 έτη μετά την εγγύηση
UX917PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T2300eMFP εντός 4 ωρών 13x5, 1 έτος μετά την εγγύηση
H4518E HP Care Pack, υπηρεσία εγκατάστασης δικτύου για Designjet T23-71XX 400-6200

Βασιστείτε σε αξιόπιστη υποστήριξη για να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να βελτιώσετε το περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης, να προστατεύσετε το περιβάλλον ΙΤ και
να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με εξειδικευμένη υποστήριξη που είναι οικονομική, προσωπική και
προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας μέσω των υπηρεσιών HP Care Pack.

Ακουστική
Ένταση ήχου

43 dB(A)

Ισχύς ήχου

6,1 B(A)

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/designjetT2300eMFP
Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μέσων μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφτείτε το http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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