Seria de imprimante HP Designjet T2300
eMultifunction
Prima imprimantă pregătită pentru Web cu întreaga gamă de caracteristici ale unui echipament
MFP.

Accesaţi şi imprimaţi în deplasare – scanaţi conţinut
către Web.

Fiind atât de simplă şi intuitivă, vă va face plăcere să
o utilizaţi.

● Scanaţi instantaneu desene şi schiţe şi încărcaţi conţinutul pe Web pentru accesare
simplă şi partajare.

● HP simplifică totul cu un echipament eMFP care vă permite să imprimaţi, să scanaţi2 şi să
copiaţi printr-un singur clic al unui buton şi reduce erorile, intervenţiile şi pierderile prin
calibrarea automată a culorilor.

● Imprimaţi şi partajaţi fişiere pe Web – sau direct de pe ecranul senzitiv, cu HP ePrint &
Share3, o bibliotecă HP Web a fişierelor prietenoase pentru imprimare care vă
conectează proiectele, echipele şi imprimantele.

● Creaţi un fişier PDF gata de imprimare în acelaşi timp în care imprimaţi cu HP ePrint &
Share

● HP vă simplifică mai mult ca oricând imprimarea de oriunde v-aţi afla: imprimaţi direct
de pe unitatea flash USB1, fără a fi necesar un PC.

● Examinaţi paginile cu un ecran senzitiv intuitiv care este incredibil de simplu de utilizat şi
permite examinări precise, în timp real, a aspectului paginilor imprimate.

● Imprimaţi pe orice imprimantă HP Designjet fără a instala drivere dacă sunteţi într-o
locaţie nouă.

● Pregătită pentru Web şi simplu de actualizat.

Partajaţi instantaneu şi gestionaţi conţinut cu
echipele, partenerii şi clienţii dvs.
● Evidenţiaţi schiţe sau adnotări manuale în culori vibrante şi le scanaţi şi le trimiteţi către
membri de la distanţă ai echipei şi către contractori.
● Activaţi colaborarea eficientă: scanaţi simplu fişiere gata de imprimat direct către HP
ePrint & Share3, către e-mail sau către ambele.
● Lucraţi simultan la mai multe proiecte cu două role de suport online şi cu comutare
inteligentă.
● Contaţi pe rezultate consistente, de calitate, când utilizaţi suporturi HP cu profiluri de
imprimare încorporate şi consumabile HP originale – imprimarea este corectă de prima
dată, de fiecare dată.

1 Imprimaţi de la USB: T2300 Postscript eMFP acceptă HPGL/2,PCL3GUI,CALS,TIF,JPEG, PS şi PDF, iar T2300 eMFP acceptă

HPGL/2,PCL3GUI,CALS,TIF,JPEG, însă nu PS şi PDF.
2 Scanaţi şi salvaţi fişierul la USB. Cu T2300 Postscript eMFP puteţi salva fişierul în PDF, TIF şi JPEG, iar cu T2300 eMFP puteţi
salva fişierul în TIF şi în JPEG, dar nu în PDF.
3HP ePrint & Share este o soluţie gratuită de imprimare pe Web, care vă permite să gestionaţi automat conţinutul online.
Necesită o conexiune de Internet.

Seria de imprimante HP Designjet T2300 eMultifunction
Specificaţii tehnice
Imprimare

Ce se găseşte în cutie

Desene cu linii

28 sec/pagină, 103 imprimate A1 pe oră

Imagini color

41 m²/oră pe suporturi tratate; 6,7 m²/oră pe suporturi lucioase

Viteză de imprimare

51 m²/oră

Rezoluţie de imprimare

Până la 2400 x 1200 dpi optimizat din 1200 x 1200 dpi la intrare, cu selecţia de
optimizare pentru hârtie foto

Margini (sus x jos x stânga x dreapta)

Rolă: 5 mm (sus), 5 mm (dreapta), 5 mm (stânga), 5 mm (jos); fără margini pe hârtie
fotografică
Coală: 5 mm (sus), 5 mm (dreapta), 5 mm (stânga), 17 mm (jos)

Tehnologie

HP Thermal Inkjet

Imprimantă

Tipuri de cerneală

Pe bază de coloranţi (C, M, Y, G, pK); pe bază de pigmenţi (mK)

1771 x 1010 x 1124 mm

Împachetat

Culori cerneală

6 (cyan, gri, magenta, negru mat, negru foto, galben)

1930 x 766 x 827 mm

Picătură de cerneală

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

Greutate
Imprimantă

103 kg

Duze cap de imprimare

1056

Împachetat

135 kg

Capete de imprimare

3 (negru mat şi galben, magenta şi cyan, negru foto şi gri)

Precizie linie

+/- 0.1%

Consum energie

Grosime minimă a liniei

0,02 mm (adresabil HP-GL/2)

Lăţime minimă linie garantată

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

Lungime maximă de imprimare

91 m (în funcţie de aplicaţie)

Scanare

CN727A

Imprimantă HP Designjet T2300 eMultifunction; capete de imprimare; cartuşe de
cerneală de început; suport pentru imprimantă; suport de role; ghid de referinţe rapide;
poster de instalare; software de iniţializare; software Scan2CAD; cablu USB; cablu de
alimentare

CN728A

Imprimantă HP Designjet T2300 PostScript eMultifunction; capete de imprimare;
cartuşe de cerneală de început; suport pentru imprimantă; suport de role; ghid de
referinţe rapide; poster de instalare; software de iniţializare; software Scan2CAD; cablu
USB; cablu de alimentare

Dimensiuni (L x A x î)

Maxim

< 120 W (activ); < 41 W (standby); < 11 W / < 28 W cu tehnologie Digital Front End
încorporată (repaus); < 0,1 W (oprire manuală)

Cerinţe de alimentare

Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Certificare
Siguranţă

UE (conform cu LVD şi EN 60950-1); Rusia (GOST)

Viteză de scanare

Până la 3,81 cm/s (color, 200 dpi); până la 11,43 cm/s (tonuri de gri, 200 dpi)

Electromagnetic

Conformitate pentru produsele ITE din clasa B: UE (Directiva EMC)

Rezoluţia scanării, hardware

Până la 600 x 600 dpi

Mediul înconjurător

ENERGY STAR®; WEEE; UE, RoHS; China RoHS; REACH; FEMP

Rezoluţie scanare, optică

Maximum 600 dpi

ENERGY STAR

Da

Dimensiune scanare (suport plan),
maximă

914 x 5000 mm (PDF); 914 x 7000 mm (TIFF)

Garanţie
Garanţie standard: asistenţă doi ani, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opţiunile de
garanţie şi asistenţă variază în funcţie de produs, ţară şi cerinţele legislaţiei locale.

Copiere
Rezoluţie copie

Maximum 600 dpi

Setări de reducere/mărire la copiere

25 la 400%

Număr maxim de copii

Până la 99 de copii

Suport

Informaţii pentru comandă

Manevrare

Imprimantă: alimentare cu coli, două role de alimentare automate, comutare automată
între role, cuţit automat; scaner: cale de alimentare directă la scanare pentru originale
pe hârtie sau carton

Produs
CN727A

Imprimantă HP Designjet T2300 eMultifunction

Tipuri

Imprimantă: hârtie bond şi tratată, hârtie tehnică, film, hârtie fotografică, suport
translucid, hârtie autoadezivă; scaner: hârtie neabrazivă, velină, translucidă, folie opacă
Mylar, reciclată, copii heliografice, carton (fără placaj, plăci de piatră, plăci metalice sau
suprafeţe sau folii transparente abrazive, murdare, aspre, cu muchii ascuţite, prinse pe
metal sau arse)

CN728A

Imprimantă HP Designjet T2300 PostScript eMultifunction

Greutate

60 - 328 g/m²

C9370A

Cartuş de cerneală de 130 ml HP 72 foto negru

Dimensiune

210 x 279 – 1118 x 1676 mm

C9371A

Cartuş de cerneală de 130 ml HP 72 cyan

Grosime

Până la 0,8 mm

C9372A

Cartuş de cerneală de 130 ml HP 72 magenta

C9373A

Cartuş de cerneală de 130 ml HP 72 galben

C9374A

Cartuş de cerneală de 130 ml HP 72 gri

C9380A

Cap de imprimare HP 72 gri şi foto negru

C9383A

Cap de imprimare HP 72 magenta şi cyan

C9384A

Cap de imprimare HP 72 negru mat şi galben

Memorie
Standard

32 GB

Unitate de disc fix

Standard, 160 GB

Conectivitate

Accesorii
Q6709A

Ax alimentare cu rolă HP Designjet, 1118 mm

Rezerve de cerneală

Interfeţe (standard)

Gigabit Ethernet (1000Base-T); slot EIO Jetdirect pentru accesorii; USB 2.0 de mare
viteză

Interfeţe (opţionale)

Plăci de reţea compatibile HP Jetdirect

C9397A

Cartuş de cerneală de 69 ml HP 72 foto negru

Limbaje de imprimare (standard)

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;

C9398A

Cartuş de cerneală de 69 ml HP 72 cyan

C9399A

Cartuş de cerneală de 69 ml HP 72 magenta

C9400A

Cartuş de cerneală de 69 ml HP 72 galben

C9401A

Cartuş de cerneală de 69 ml HP 72 gri

C9403A

Cartuş de cerneală de 130 ml HP 72 negru mat

CH575A

Cartuş de cerneală HP 726 Designjet, negru mat, 300 ml

Compatibilitate sisteme de operare
CN727A: Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium; Windows Vista®
Ultimate/Business/Home Premium; Microsoft® Windows® XP (32 biţi/64 biţi)
Professional/Home, Server 2008 (32 biţi/64 biţi), Server 2003 (32 biţi/64 biţi); 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 biţi/64 biţi) Professional/Home, Server 2008 (32
biţi/64 biţi), Server 2003 (32 biţi/64 biţi); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Citrix® XenApp;
Citrix® XenServer; Linux (vizitaţi http://www.hplip.net);

Cerinţe de sistem recomandate
Mac

Mac OS X v10.4, v10.5: Procesor PowerPC G3 sau Intel® Core, 256 MB RAM, 1 GB de
spaţiu disponibil pe hard disk; Mac OS X v10.6: Computer Mac cu procesor Intel® Core, 1
GB RAM, 2 GB spaţiu disponibil pe hard disk

Windows

Windows® 7: procesor pe 32 de biţi (x86) sau pe 64 de biţi (x64) (1 GHz), 1 GB RAM (pe
32 de biţi) sau 2 GB RAM (pe 64 de biţi), 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk; Windows
Vista® Ultimate/Business/Home Premium: procesor pe 32 de biţi (x86) sau pe 64 de biţi
(x64) (1 GHz), 1 GB RAM; 2 GB spaţiu disponibil pe hard disk; Microsoft® Windows® XP
Professional/Home (SP2 sau superior): Familia Intel® Pentium® sau familia AMD
K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk

Condiţii de mediu
Temperatură de funcţionare

De la 5 la 40ºC

Temperatură de stocare

De la -25 la 55ºC

Umiditate de funcţionare

20 - 80% RH

Umiditate stocare

0 - 95% RH

Suporturi consumabile
C6030C

Hârtie HP Heavyweight Coated - 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft)

Q1397A

Hârtie HP universală pentru corespondenţă - 914 mm x 45,7 m

Service & asistenţă
UX901E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T2300eMFP, 3 ani
UX908E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T2300eMFP, 4 ani
UX907E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T2300eMFP, 5 ani
UX902E HP Care Pack, asistenţă hardware cu timp de răspuns 4 ore 13x5 pentru Designjet T2300eMFP, 3 ani
UX915PE HP Care Pack, asistenţă tehnică post-garanţie de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T2300eMFP, 1 an
UX914PE HP Care Pack, asistenţă hardware post-garanţie de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T2300eMFP, 2 ani
UX917PE HP Care Pack, asistenţă hardware post-garanţie cu timp de răspuns 4 ore 13x5 pentru Designjet T2300eMFP, 1 an
H4518E HP Care Pack, instalare în reţea pentru Designjet T23-71XX, 400-6200 SVC

Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătăţiţi
mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente IT şi să vă dezvoltaţi
afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este accesibilă, personală şi adaptată la cerinţele dvs. prin serviciile
HP Care Pack.

Acustic
Presiune sunet

43 dB(A)

Putere sunet

6,1 B (A)

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi http://www.hp.com/go/designjetT2300eMFP
Pentru mai multe substraturi şi dimensiuni de suporturi de format mare de la HP, vizitaţi-ne online la: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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