Εκτυπωτές ΗP Designjet T7100 series
Μονόχρωμη εκτύπωση χαμηλού κόστους σε ταχύτητα LED, χρώμα υψηλής ποιότητας και
μοναδικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Εκτυπώστε με ταχύτητα και χαμηλό κόστος.
● Απολαύστε εκτύπωση υψηλής ταχύτητας: έως 4 A1-sized
εκτυπώσεις/λεπτό με την βελτιωμένη τεχνολογία HP Double Swath.
● Δυνατότητα εκτύπωσης χωρίς επίβλεψη με μεγάλη χωρητικότητα
εισόδου/εξόδου, έως 3 ρολά, προαιρετική μονάδα στοίβαξης για έως 500
εκτυπώσεις και δοχεία μελανιού HP μεγάλου όγκου.
● Απλοποιήστε και επιταχύνετε όλη τη ροή εργασιών σας – το HP Instant
Printing Pro1 απλοποιεί την εκτύπωση από την αρχή έως το τέλος με
εκτύπωση χωρίς πρόγραμμα οδήγησης.
● Εξοικονομήστε χρόνο και κόστος – έναντι της ακριβής εκτύπωσης LED, με
εκτύπωση HP inkjet περιορισμένων απαιτήσεων συντήρησης.

Ενσωματώνεται πλήρως σε οποιοδήποτε περιβάλλον
IT.
● Διαχειριστείτε άνετα τον εκτυπωτή με το HP Web Jetadmin και απολαύστε
συνδεσιμότητα και ασφάλεια με την ενσωματωμένη δικτύωση Gigabit
Ethernet και τα ενσωματωμένα IPsec και IPv6.
● Εκτυπώστε με σιγουριά γνωρίζοντας ότι αυτό το Designjet, με αυθεντικά
HP-GL/2 και RTL, υποστηρίζει τις περισσότερες εφαρμογές CAD σε μεγάλο
εύρος λειτουργικών συστημάτων και απολαύστε υποστήριξη PostScript και
PDF1.
● Διαχειριστείτε το κόστος εκτύπωσης αποτελεσματικά με την
ενσωματωμένη λειτουργία εκτίμησης κόστους εργασίας που διευκολύνει
την παρακολούθηση χρήσης και τη διαχείριση κόστους.

Καλύψτε τις ανάγκες έγχρωμης και μονόχρωμης
εκτύπωσης με έναν μόνο εκτυπωτή.
● Εκτυπώστε μονόχρωμα σχέδια CAD με συγκρίσιμο κόστος σε σχέση με τις
τρέχουσες εκτυπώσεις LED.
● Εντυπωσιάστε τους πελάτες σας με ευκρινείς, ακριβείς αποδόσεις,
επαγγελματικές εικόνες και παρουσιάσεις χάρη στο σύστημα εκτύπωσης 6
μελανών, το οποίο περιλαμβάνει σετ τριών μαύρων μελανών HP.
● Επιλέξτε από μεγάλη ποικιλία μέσων HP για λύσεις που αποφέρουν
σταθερά, υψηλής ποιότητας αποτελέσματα και βοηθούν να εξοικονομήσετε
χρόνο και χρήμα.
● Προσθέστε εύκολα ρολά στο σύστημα εκτύπωσης (από 2 σε 3) με ένα κιτ
αναβάθμισης και φορτώστε διαφορετικά μέσα σε καθένα.

1Απαιτείται κιτ αναβάθμισης HP Postscript/PDF. Διατίθενται ξεχωριστά.

Εκτυπωτές ΗP Designjet T7100 series
Τεχνικές προδιαγραφές
Εκτύπωση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Γραμμικά σχέδια

16 δευτ./σελίδα σε A1/D 165 εκτυπώσεις A1 την ώρα

Έγχρωμες εικόνες

CQ105A: 117,5 m²/ώρα σε μέσα με επικάλυψη; 11,2 m²/ώρα σε γυαλιστερά μέσα

Ταχύτητα εκτύπωσης

123,3 m²/ώρα· Χρόνος μηχανικής εκτύπωσης. Σε λειτουργία γρήγορης εκτύπωσης με
κατάλευκο χαρτί HP Inkjet (bond). Η αναφερόμενη ταχύτητα είναι η μέγιστη ταχύτητα
εκτυπωτή

Ανάλυση εκτύπωσης

Βελτιστοποιημένη ανάλυση εκτύπωσης μέχρι 2.400 x 1.200 dpi

CQ105A

Εκτυπωτής HP Designjet T7100, κεφαλές εκτύπωσης, αρχικά δοχεία μελάνης, βάση εκτυπωτή,
υποδοχή μέσων, κιτ προσαρμογέα άξονα 762 cm (3 ίντσες) (x2), δοχείο συντήρησης,
λογισμικό εκκίνησης, οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, καλώδια
τροφοδοσίας

Πιστοποίηση
Ασφάλεια

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

Περιθώρια (επάνω x κάτω x αριστερά x Ρολό: 5 mm (πάνω), 5 mm (δεξιά), 5 mm (αριστερά), 5 mm (κάτω)
δεξιά)

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Συμβατότητα με τις απαιτήσεις σχετικά με προϊόντα Class Α (Οδηγία EMC)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

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

Τεχνολογία

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

ENERGY STAR

Ναι

Χρώματα μελάνης

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

Ακροφύσια κεφαλής μελάνης

2112

Εγγύηση

Κεφαλές εκτύπωσης

8 (2 κίτρινο, 2 ματζέντα και κυανό, 2 ματ μαύρο, 2 γκρι και σκούρο γκρι)

Ακρίβεια γραμμών

+/- 0.1% (+/- 0,1% του καθορισμένου μήκους διανύσματος ή +/-0,2 mm (όποιο είναι
μεγαλύτερο) στους 23°C, σχετική υγρασία 50-60%, σε υλικό εκτύπωσης A0/E στη "Βέλτιστη" ή
"Κανονική" λειτουργία εκτύπωσης με ματ φιλμ HP)

Ελάχιστο πάχος γραμμής

0,02 mm (HP-GL/2 επεξεργάσιμο)

Ελάχιστο εγγυημένο πλάτος γραμμής

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

Πληροφορίες παραγγελίας

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

91 m

Προϊόν

Μέσα

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

CQ105A

Χειρισμός

Δύο τροφοδοτήσεις ρολού (με δυνατότητα αναβάθμισης σε τρεις), αυτόματη εναλλαγή ρολών,
αυτόματος κόπτης, θήκη μέσων

Τύποι

Bond και με επικάλυψη (bond, με επικάλυψη, ανακυκλωμένο, βαρύ), χαρτί τεχνικών σχεδίων
(διαφανές αντιγραφής, ημιδιαφανές bond, βέλβετ), φιλμ (διαφανές, ματ, πολυεστερικό),
φωτογραφικό (σατινέ, γυαλιστερό, ημιγυαλιστερό, ματ, έξτρα γυαλιστερό), δοκιμίων
(ημιγυαλιστερό, ημιγυαλιστερό contract), αυτοκόλλητο (εσωτερικού χώρου, πολυπροπυλένιο,
βινύλιο), για πανό και σήμανση (εξωτερικού χώρου, μπλε μαύρο χαρτί για πινακίδες)

Βάρος

70 έως 328 g/m²

Πάχος

Έως 0,4 mm

Μνήµη
Βασική

32 GB, Βασισμένη σε 1 GB RAM, Επεκτάσιμη σε 1,5 GB RAM μέσω κατάλληλης SODIMM
Designjet που περιλαμβάνεται μόνο στο προαιρετικό εξάρτημα κιτ αναβάθμισης HP Designjet
PostScript®/PDF

Σκληρός δίσκος

Βασική, 160 GB

Συνδεσιμότητα

Εκτυπωτής HP Designjet T7100

Εξαρτήματα
CQ742A

Μονάδα στοίβαξης HP Designjet 220V

CQ743A

Κιτ αναβάθμισης κυλίνδρου HP Designjet

CQ745A

Κιτ αναβάθμισης HP Designjet PostScript/PDF

Αναλώσιμα μελάνης
CH645A

Κεφαλή εκτύπωσης κίτρινης μελάνης Designjet HP 761

CH646A

Κεφαλή εκτύπωσης ματζέντα/κυανής μελάνης Designjet HP 761

CH647A

Κεφαλή εκτύπωσης γκρι/σκούρας γκρι μελάνης Designjet HP 761

CH648A

Κεφαλή εκτύπωσης μαύρης ματ/μαύρης ματ μελάνης Designjet HP 761

CH649A

Δοχείο συντήρησης Designjet HP 761

CM991A

Δοχείο μαύρης ματ μελάνης Designjet HP 761 400 ml

CM992A

Δοχείο κίτρινης μελάνης Designjet HP 761 400 ml

CM993A

Δοχείο ματζέντα μελάνης Designjet HP 761 400 ml

Διεπαφές (βασικές)

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

CM994A

Δοχείο κυανής μελάνης Designjet HP 761 400 ml

Διεπαφές (προαιρετικές)

Συμβατές κάρτες LAN HP Jetdirect

CM995A

Δοχείο γκρι μελάνης Designjet HP 761 400 ml

Γλώσσες εκτύπωσης (βασικές)

HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4

CM996A

Δοχείο σκούρας γκρι μελάνης Designjet HP 761 400 ml

Γλώσσες εκτύπωσης (προαιρετικές)

Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.7, TIFF, JPEG

CM997A

Δοχείο μαύρης ματ μελάνης Designjet HP 761 775 ml

Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα
οδήγησης

Προγράμματα οδήγησης HP-GL/2, HP-RTL για Windows® (βελτιστοποίηση για AutoCAD 2000
και νεότερο), PostScript® Windows®, Linux και προγράμματα οδήγησης Mac με προαιρετικό κιτ
αναβάθμισης PostScript®/PDF

CR270A

3πλή συσκευασία δοχείων κίτρινης μελάνης Designjet HP 761 400 ml

CR271A

3πλή συσκευασία δοχείων ματζέντα μελάνης Designjet HP 761 400 ml

CR272A

3πλή συσκευασία δοχείων κυανής μελάνης Designjet HP 761 400 ml

CR273A

3πλή συσκευασία δοχείων γκρι μελάνης Designjet HP 761 400 ml

CR274A

3πλή συσκευασία δοχείων σκούρας γκρι μελάνης Designjet HP 761 400 ml

CR275A

3πλή συσκευασία δοχείων μαύρης ματ μελάνης Designjet HP 761 775 ml

Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία λειτουργίας

5 έως 40ºC

Θερμοκρασία αποθήκευσης

-20 έως 55ºC

Υγρασία λειτουργίας

20 έως 80% RH

Υγρασία αποθήκευσης

20 έως 80% RH

Ακουστική
Ένταση ήχου

53 dB(A), 38 dB(A) (αναμονή)

Ισχύς ήχου

7,0 B(A), 5,8 B(A) (αναμονή)

Διαστάσεις (π x β x υ)
Εκτυπωτής

1974 x 700 x 1374 mm

Στη συσκευασία

2232 x 761 x 1269 mm

Βάρος

Αναλώσιμα μέσων
51642B

Ματ φιλμ HP-914 mm x 38,1 m (36 ίντσες x 125 πόδια)

C3875A

Διαφανές φιλμ ΗΡ-914 mm x 22,9 m (36 ίντσες x 75 πόδια)

C6036A

Κατάλευκο χαρτί Inkjet HP-914 mm x 45,7 m

C6810A

Κατάλευκο χαρτί Inkjet HP-914 mm x 91,4 m (36 ίντσες x 300 πόδια)

CH025A

2πλή συσκευασία ματ πολυπροπυλενίου καθημερινής χρήσης HP-1.067 mm x 30,5 m (42 ίντσες x
100 πόδια)

Q1398A

Χαρτί bond HP Universal-1.067 mm x 45,7 m (42 ίντσες x 150 πόδια)

Q1414A

Βαρύ χαρτί με επικάλυψη HP Universal-1.067 mm x 30,5 m (42 ίντσες x 100 πόδια)

Εκτυπωτής

187 kg

Q1428A

Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP Universal-1.067 mm x 30,5 m (42 ίντσες x 100 πόδια)

Στη συσκευασία

220 kg

Q1956A

Βαρύ χαρτί με επικάλυψη HP-1.067 mm x 67,5 m (42 ίντσες x 225 πόδια)

Q8751A

Χαρτί bond HP Universal-914 mm x 175 m (36 ίντσες x 574 πόδια)

Q8754A

Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί άμεσου στεγνώματος HP Universal-1.067 mm x 61 m (42 ίντσες x
200 πόδια)

Q8755A

Σατινέ φωτογραφικό χαρτί άμεσου στεγνώματος HP Universal-1.067 mm x 61 m (42 ίντσες x 200
πόδια)

Κατανάλωση ισχύος
Μέγιστη
Απαιτήσεις ισχύος

420 W μέγιστη, 270 W (ενεργός), < 100 W (σε αναμονή), < 9 W/<46 W με ενσωματωμένο DFE
(αδράνεια), < 0,5 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση)
Τάση εισόδου (αυτόματη επιλογή): 100 έως 127 VAC (+/- 10%), 5 A, 220 έως 240 VAC (+/10%), 3 A, 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Υπηρεσίες και υποστήριξη
UX919E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T7100 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη
UX923E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T7100 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη
UX922E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T7100 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη
UX920E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T7100 με απόκριση εντός 4 ωρών 13x5, 3 έτη
UX933 HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T7100 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος μετά την εγγύηση
UX932 HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T7100 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 2 έτη μετά την εγγύηση
UX935 HP Care Pack, υποστήριξη υλικού Designjet T7100 απόκριση εντός 4 ωρών 13x5, 1 έτος μετά την εγγύηση
H4518E HP Care Pack, υπηρεσία εγκατάστασης δικτύου για Designjet T23-71XX, 400-6200

Οι υπηρεσίες υποστήριξης HP Designjet προσφέρουν λύσεις για επιχειρησιακά περιβάλλοντα κρίσιμης σημασίας
– εγκατάσταση, εκτενή υποστήριξη και συντήρηση, καθώς και ποικιλία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/go/designjet/support.
Χρησιμοποιείτε αυθεντικές μελάνες και κεφαλές εκτύπωσης HP για σταθερά υψηλή ποιότητα και αξιόπιστη
απόδοση και περιορισμένες διακοπές λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
hp.com/go/OriginalHPinks.

Για το πλήρες χαρτοφυλάκιο των υλικών εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους της HP, ανατρέξτε στη διεύθυνση globalBMG.com/hp.
Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μέσων μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφτείτε το http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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