HP Designjet T7100 nyomtatósorozat
Gazdaságos egyszínű nyomtatás a LED-es nyomtatással megegyező sebességgel, kiváló
minőségű színes nyomtatók, kivételesen alacsony teljes élettartamköltség.

Gyorsabb nyomtatás, alacsonyabb költségek.

Bármilyen informatikai környezetbe jól illeszkedik.

● Gyors nyomtatás: akár 4 A1-sized nyomat/perc a továbbfejlesztett HP dupla
munkaszélesség technológiával.

● A nyomtató egyszerű kezelését a HP Web Jetadmin biztosítja, a beépített
gigabites Ethernet és a beágyazott IPsec és IPv6 protokollok pedig
megbízható kapcsolatot és biztonságos működést tesznek lehetővé.

● Nagy bemeneti/kimeneti kapacitás, akár 3 tekercs, max. 500 nyomtatott
oldal tárolására alkalmas opcionális lerakó és nagy teljesítményű HP
tintapatronok a felügyelet nélküli nyomtatás érdekében.
● A nyomtatási munkafolyamat valamennyi lépésének egyszerűsítése és
felgyorsítása érdekében a HP Instant Priting Pro1 meghajtó nélküli
nyomtatást biztosít.

● Megbízható nyomtatás, valamint PostScript- és PDF-támogatás az
alapfelszereltségben HP-GL/2-vel és RTL-lel felszerelt, számos operációs
rendszert és a legtöbb CAD-alkalmazást támogató Designjet nyomtatóval1.
● A beágyazott feladat-nyilvántartási funkció által biztosított használat- és
költségkövetés segítségével ellenőrizheti nyomtatási költségeit.

● A kis karbantartásigényű HP tintasugaras nyomtatókkal gyorsabb és
gazdaságosabb a nyomtatás, mint a költséges LED-nyomtatókkal.

Egyetlen nyomtató egyszínű és színes nyomtatási
feladatokhoz.
● Monokróm CAD-rajzok nyomtatása a LED-nyomatokhoz hasonló költségen.
● A HP hármas fekete tintakészletét is tartalmazó, 6 tintás nyomtatási
rendszerével kristálytiszta, pontos nyomatok, valamint professzionális képek
és bemutatók hozhatók létre, amelyekkel jó benyomást tehet ügyfeleire.
● A folyamatosan jó minőségű, költség- és időkímélő nyomtatási megoldások
érdekében válasszon a HP széles papírkínálatából.
● A bővítőkészleteknek köszönhetően a nyomtatási rendszer egyszerűen
bővíthető (akár 2–3) tekerccsel. Az egyes tekercsekre különböző papírok
tölthetők.

1HP Postscript/PDF bővítőkészlet szükséges. Külön vásárolható meg.

HP Designjet T7100 nyomtatósorozat
Műszaki adatok
Nyomtatás

A doboz tartalma

Vonalas rajzok

16 mp/oldal A1/D méreten 165 A1 nyomat óránként

Színes képek

CQ105A: 117,5 m²/ó bevonatos hordozóanyagon; 11,2 m²/ó fényes hordozóanyagon

Nyomtatási sebesség

123,3 m²/h; Mechanikus nyomtatási idő. Gyors módban, HP fényes fehér tintasugaras
rajzpapírra (bond) nyomtatva. A jelzett sebesség a nyomtató maximális sebessége

Nyomtatási felbontás

Max. 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás

Margók (felső x alsó x bal x jobb)

Tekercs: 5 mm (felső), 5 mm (jobb), 5 mm (bal), 5 mm (alsó)

Műszaki jellemzők

HP termál tintasugaras

Tintaszínek

6 (ciánkék, magenta, sárga, matt fekete, szürke, sötétszürke)

Nyomtatófej fúvókáinak száma

2112

Nyomtatófejek

8 (2 sárga, 2 magenta és ciánkék, 2 matt fekete, 2 szürke és sötétszürke)

Vonalpontosság

+/- 0.1% (A megadott vektorhossz +/- 0,1%-a vagy +/- 0,2 mm (a nagyobb) 23 °C-on, 50–60%
relatív páratartalom mellett, A0/E hordozón Legjobb vagy Normál módban, HP matt fóliával)

Minimális vonalszélesség

0,02 mm (HP-GL/2 címezhetőség)

Garantált minimális vonalvastagság

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

Maximális nyomtatási hossz

91 m

Hordozóanyagok
Kezelés

Két tekercsadagoló (háromra bővíthető); automatikus tekercsváltás; automatikus vágó;
hordozórekesz

Típusok

Rajz- és bevonatos papír (rajz, bevonatos, újrahasznosított, extra vastag bevonatos), műszaki
rajzpapír (pausz, áttetsző rajzpapír, pergamen), film (tiszta, matt, poliészter), fotográfiai papír
(szatén, fényes, félfényes, matt, nagyon fényes), öntapadó (beltéri papír, polipropilén, vinil),
transzparens- és táblaanyagok (hátsó megvilágítású, kültéri papír, kék hátoldalú plakátpapír)

Súly

70–328 g/m²

Vastagság

Max. 0,4 mm

Memória
Alapkiépítésben

32 GB, 1 GB RAM memórián alapul, A csak az opcionális HP Designjet PostScript®/PDF
bővítőkészlet kiegészítőben található, Designjet minősítésű SODIMM megoldással a memória
1,5 GB-ig bővíthető

Merevlemez

160 GB alapkivitelben

Csatlakoztatás

CQ105A

HP Designjet T7100 nyomtató; nyomtatófejek; induló tintapatronok; nyomtatóállvány;
adathordozó-rekesz; 762 cm-es (3"-es) orsóillesztő készlet (2 db); karbantartó patron;
üzembehelyezési szoftver; gyorshivatkozási kézikönyv; üzembehelyezési útmutató; tápkábelek

Tanúsítvány
Biztonságtechnikai ismérvek

EU (LVD és EN 60950-1 megfelelőségű); Oroszország (GOST)

Elektromágneses

Megfelel az A osztály követelményeinek EU (Elektromágn. megfelel. irányelv)

Környezeti

ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; Kína RoHS; REACH; FEMP

ENERGY STAR

Igen

Garancia
Standard garancia: két évig következő munkanapi helyszíni támogatás. A garanciális és
támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően
változhatnak.

Rendelési információ
Termék
CQ105A

HP Designjet T7100 nyomtató

Tartozékok
CQ742A

HP Designjet 220 V-os lerakó

CQ743A

HP Designjet Roll továbbfejlesztő készlet

CQ745A

HP Designjet PostScript/PDF bővítőkészlet

Festékadagolók
CH645A

HP 761 sárga Designjet nyomtatófej

CH646A

HP 761 bíbor/ciánkék Designjet nyomtatófej

CH647A

HP 761 szürke/sötétszürke Designjet nyomtatófej

CH648A

HP 761 matt fekete/matt fekete Designjet nyomtatófej

CH649A

HP 761 Designjet karbantartópatron

Illesztőfelületek (alaptartozék)

Gigabit Ethernet (1000Base-T); EIO Jetdirect kiegészítő bővítőhely; Nagy sebességű USB 2.0

CM991A

HP 761 400 ml-es matt fekete Designjet tintapatron

Illesztőfelületek (opcionális)

Kompatibilis HP Jetdirect hálózati kártyák

CM992A

HP 761 400 ml-es sárga Designjet tintapatron

Nyomtatónyelvek (alaptartozék)

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

CM993A

HP 761 400 ml-es bíbor Designjet tintapatron

Nyomtatónyelvek (opcionális)

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

CM994A

HP 761 400 ml-es ciánkék Designjet tintapatron

Meghajtók készletezve

HP-GL/2, HP-RTL illesztőprogramok Windows® operációs rendszerhez (AutoCAD 2000 vagy
újabb verzióra optimalizálva); PostScript® Windows®, Linux és Mac illesztőprogramok, opcionális
PostScript®/PDF továbbfejlesztő készlettel

CM995A

HP 761 400 ml-es szürke Designjet tintapatron

CM996A

HP 761 400 ml-es sötétszürke Designjet tintapatron

CM997A

HP 761 775 ml-es matt fekete Designjet tintapatron

CR270A

HP 761 3 darabos 400 ml-es sárga Designjet tintapatron

CR271A

HP 761 3 darabos 400 ml-es bíbor Designjet tintapatron

CR272A

HP 761 3 darabos 400 ml-es ciánkék Designjet tintapatron

CR273A

HP 761 3 darabos 400 ml-es szürke Designjet tintapatron

CR274A

HP 761 3 darabos 400 ml-es sötétszürke Designjet tintapatron

CR275A

HP 761 3 darabos 775 ml-es matt fekete Designjet tintapatron

Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet

5–40ºC

Tárolási hőmérséklet

-20–55ºC

Működési páratartalom

20–80% relatív páratartalom

Tárolási páratartalom

20–80% relatív páratartalom

Akusztikus
Hangnyomás

53 dB(A), 38 dB(A) (készenlét)

Hangteljesítmény

7,0 B(A), 5,8 B(A) (készenlét)

Méretek (sz x mé x ma)
Nyomtató

1974 x 700 x 1374 mm

Becsomagolva

2232 x 761 x 1269 mm

Súly

Hordozó-kellékanyagok
51642B

HP matt fólia – 914 mm x 38,1 m (36 in x 125 ft)

C3875A

HP víztiszta fólia – 914 mm x 22,9 m (36 in x 75 ft)

C6036A

HP fényes fehér Inkjet papír – 914 mm x 45,7 m

C6810A

HP fényes fehér Inkjet papír – 914 mm x 91,4 m (36 in x 300 ft)

CH025A

HP 2 darabos általános matt polipropilén fólia – 1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft)

Nyomtató

187 kg

Q1398A

HP univerzális rajzpapír – 1067 mm x 45,7 m (42 in x 150 ft)

Becsomagolva

220 kg

Q1414A

HP univerzális fényezett vastag papír – 1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft)

Q1428A

HP univerzális fényes fotópapír – 1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft)

Maximum 420 W, 270 W (működés közben), < 100 W (készenlétben), < 9 W / < 46 W beágyazott
DFE esetén (alvó üzemmódban), < 0,5 W (manuálisan kikapcsolva)

Q1956A

HP fényezett vastag papír – 1067 mm x 67,5 m (42 in x 225 ft)

Bemeneti feszültség (automatikus beállítással): 100–127 V~ (+/- 10%), 5 A; 220–240 V~ (+/10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Q8751A

HP univerzális rajzpapír – 914 mm x 175 m (36 in x 574 ft)

Q8754A

HP univerzális azonnal száradó fényes fotópapír – 1067 mm x 61 m (42 in x 200 ft)

Q8755A

HP univerzális azonnal száradó szatén fotópapír – 1067 mm x 61 m (42 in x 200 ft)

Energiafogyasztás
Maximum
Áramellátási követelmények

Szerviz és támogatás
UX919E HP Care Pack, következő munkanapi Designjet T7100 4 mm hardvertámogatás, 3 év
UX923E HP Care Pack, következő munkanapi Designjet T7100 5 mm hardvertámogatás, 4 év
UX922E HP Care Pack, következő munkanapi Designjet T7100 3 mm hardvertámogatás, 5 év
UX920E HP Care Pack, 4 órás válaszidő 13x5 Designjet T7100 1 mm hardvertámogatás, 3 év
UX933 HP Care Pack, garanciaidőn túli következő munkanapi Designjet T7100 2 mm hardvertámogatás, 1 év
UX932 HP Care Pack, garanciaidőn túli következő munkanapi Designjet T7100 1 mm hardvertámogatás, 2 év
UX935 HP Care Pack, garanciaidőn túli 4 órás válaszidő 13x5 Designjet T7100 1524 mm hardvertámogatás, 1 év
H4518E HP Care Pack, hálózati telepítés Designjet T23-71XX, 400-6200 SVC

A HP Designjet támogatási szolgáltatásai megoldásokat kínálnak az üzletvitel szempontjából kritikus
fontossággal bíró környezetekhez – telepítés, kibővített támogatás és karbantartás, valamint számos különféle
értéknövelt szolgáltatás. További információkért keresse fel a hp.com/go/designjet/support webhelyet.
Az eredeti HP tinták és nyomtatófejek használatával egyenletes, kiváló minőségű és megbízható teljesítményben
lehet része kevesebb állásidő mellett. További információért keresse fel a hp.com/go/OriginalHPinks webhelyet.

A HP nagy formátumú nyomtatási anyagok teljes kínálatát a globalBMG.com/hp webhelyen tekintheti meg.
További információ a HP nagy formátumú méretekkel és hordozóanyagokkal kapcsolatban: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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