Drukarki HP Designjet seria T7100
Tanie wydruki czarno-białe z prędkością LED, wysokiej jakości kolory i rekordowo niski całkowity
koszt posiadania.

Szybsze i tańsze drukowanie.
● Duża prędkość druku: do 4 A1-sized wydruków/min dzięki ulepszonej
technologii HP Double Swath.
● Duża pojemność podajników i odbiorników (maks. 3 role), opcj. układarka na
maks. 500 wydruków oraz wkłady atramentowe HP o dużej pojemności
umożliwiają druk bez nadzoru.
● Łatwiejszy i szybszy przepływ pracy — oprogramowanie HP Instant Printing
Pro1 usprawnia wszystkie etapy procesu drukowania dzięki drukowi
bezsterownikowemu.
● Oszczędność czasu i pieniędzy w porównaniu z kosztownym drukiem LED
dzięki mało pracochłonnej konserwacji drukarek atramentowych HP.

Bezproblemowa integracja z każdym środowiskiem
informatycznym.
● Łatwe zarządzanie drukarką za pomocą oprogramowania HP Web Jetadmin
oraz niezawodna łączność i bezpieczeństwo dzięki wbudowanemu
interfejsowi sieci Gigabit Ethernet oraz protokołom IPsec i IPv6.
● Obsługa standardu HP-GL/2 i RTL, zgodność z większością aplikacji CAD w
różnych systemach operacyjnych oraz obsługa plików w formatach
Postscript i PDF zapewniją poczucie bezpieczeństwa1.
● Skuteczniejsze zarządzanie kosztami drukowania dzięki wbudowanej funkcji
rozliczania zadań, która ułatwia śledzenie użycia drukarki i zarządzanie
kosztami.

Druk w czerni za pomocą jednego urządzenia.
● Drukuj czarno-białe rysunki CAD za porównywalną cenę co dotychczasowe
wydruki LED.
● Klienci będą zaskoczeni wyraźną i precyzyjną grafiką, profesjonalnymi
obrazami i prezentacjami stworzonymi za pomocą 6-atramentowego
systemu druku z zestawem trzech czarnych atramentów HP.
● Oferta HP zawiera wiele różnych nośników zapewniających spójne, wysokiej
jakości wyniki oraz oszczędność czasu i pieniędzy.
● Łatwe dodawanie rolek do systemu druku (od 2 do 3) oraz różnych nośników
do każdej z nich za pomocą zestawu do rozbudowy.

1Wymagany jest zestaw do rozbudowy HP Postscript/PDF. Należy go zakupić osobno.

Drukarki HP Designjet seria T7100
Dane techniczne
Drukowanie

Zawartość opakowania

Rysunki liniowe

16 s/str. Wł. A1/D 165 wydruki w formacie A1 na godzinę

Kolorowe obrazy

CQ105A: 117,5 m²/godz. na nośnikach powlekanych; 11,2 m²/godz.. na nośnikach błyszczących

Prędkość druku

123,3 m²/godz.; Czas druku mechanicznego. W trybie szybkim na papierze HP Bright White
Inkjet (typu bond). Podano maksymalną prędkość drukarki

Rozdzielczość druku

Z optymalizacją do 2400 x 1200 dpi

Marginesy (górny x dolny x lewy x prawy) Rolka: 5 mm (górny), 5 mm (prawy), 5 mm (lewy), 5 mm (dolny)
Technologia

Technologia termiczna HP Inkjet

Kolory atramentu

6 (błękitny, purpurowy, żółty, czarny matowy, szary, ciemnoszary)

Ilość dysz głowicy drukującej

2112

Głowice drukujące

8 (2 żółte, 2 purpurowe i błękitne, 2 czarne matowe, 2 szare i ciemnoszare)

Dokładność linii

+/- 0.1% (+/- 0,1% podanej długości wektora lub +/- 0,2 mm (zależnie od tego, która z tych
wartości jest większa) przy 23°C i wilgotności względnej 50-60%, na materiale drukarskim w
formacie A0/E w trybie najwyższej lub normalnej jakości na folii matowej HP)

Minimalna grubość linii

0,02 mm (adresowalne przez HP-GL/2)

Gwarantowana min szerokość wiersza

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

Maksymalna długość nośnika

91 m

Nośnik
Obsługa

Dwie rolki podające (możliwość dodania trzeciej); automatyczne przełączanie rolek;
automatyczna gilotyna; pojemnik na nośniki

Typy

Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, ekologiczny, powlekany o wysokiej
gramaturze), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy), folia
(przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, lekko
błyszczący, matowy, o wysokim połysku), nośnik samoprzylepny (papier do użytku w
pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy), materiały do produkcji banerów i oznaczeń
(papier podświetlany, papier do użytku na zewnątrz, niebieski papier do druku billboardów)

Waga

Od 70 do 328 g/m2

Grubość

Maks. 0,4 mm

Pamięć
Standardowo

32 GB, Przy 1 GB pamięci RAM, Możliwość rozszerzenia do 1,5 GB RAM przez moduł SODIMM do
HP Designjet, dostępny tylko w opcjonalnym zestawie do rozbudowy PostScript®/PDF do
drukarek HP Designjet

Dysk twardy

Standardowo 160 GB

Sieci i łączność

CQ105A

Drukarka HP Designjet seria T7100; głowice drukujące; próbne wkłady atramentowe; podstawa
drukarki; odbiornik nośników; 762 cm (3") zestaw adaptera osi (x2); głowica do konserwacji;
oprogramowanie startowe; skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; kable zasilające

Certyfikaty
Bezpieczeństwo

Zgodny z wymogami UE (dyrektywa niskonapięciowa i EN 60950-1); GOST (Rosja)

Elektromagnetyczne

Zgodność z wymaganiami UE klasy A (dyrektywa EMC)

Ochrona środowiska

ENERGY STAR®; WEEE; UE RoHS; Chiny RoHS; REACH; FEMP

ENERGY STAR

Tak

Gwarancja
Standardowa gwarancja: serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 2 lata. Opcje
gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych
przepisów prawnych.

Informacje o zamawianiu
Produkt
CQ105A

Drukarka HP Designjet seria T7100

Akcesoria
CQ742A

Układarka HP Designjet 220 V

CQ743A

Zestaw do rozbudowy roli dla drukarek HP Designjet

CQ745A

Zestawy do rozbudowy PostScript/PDF do drukarek HP Designjet

Wkłady atramentowe
CH645A

HP 761 głowica drukująca Designjet: żółty

CH646A

HP 761 głowica drukująca Designjet: purpurowy/błękitny

CH647A

HP 761 głowica drukująca Designjet: szary/ciemny szary

CH648A

HP 761 głowica drukująca Designjet: czarny matowy/czarny matowy

CH649A

HP 761 wkład konserwacyjny Designjet

CM991A

HP 761 wkład atramentowy Designjet czarny matowy 400 ml

CM992A

HP 761 wkład atramentowy Designjet żółty 400 ml

CM993A

HP 761 wkład atramentowy Designjet purpurowy 400 ml

CM994A

HP 761 wkład atramentowy Designjet błękitny 400 ml

CM995A

HP 761 wkład atramentowy Designjet szary 400 ml

Interfejsy (standard)

Gigabit Ethernet (1000Base-T); Gniazdo akcesoriów EIO Jetdirect; Hi-Speed USB 2.0

Interfejsy (opcja)

Zgodna z kartami do sieci LAN HP Jetdirect

Języki drukowania (standard)

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

Języki drukowania (opcja)

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

CM996A

HP 761 wkład atramentowy Designjet ciemny szary 400 ml

Dołączone sterowniki

Sterowniki HP-GL/2 i HP-Tl do systemu Windows® (zoptymalizowane pod kątem rozwiązania
AutoCAD 2000 i nowszych); Sterowniki PostScript® Windows®, Linux i Mac z opcjonalnym
zestawem do rozbudowy PostScript®/PDF

CM997A

HP 761 wkład atramentowy Designjet czarny matowy 775 ml

CR270A

HP 761 zestaw 3 wkładów atramentowych Designjet: żółty 400 ml

CR271A

HP 761 zestaw 3 wkładów atramentowych Designjet: purpurowy 400 ml

CR272A

HP 761 zestaw 3 wkładów atramentowych Designjet: błękitny 400 ml

CR273A

HP 761 zestaw 3 wkładów atramentowych Designjet: szary 400 ml

CR274A

HP 761 zestaw 3 wkładów atramentowych Designjet: ciemny szary 400 ml

CR275A

HP 761 zestaw 3 wkładów atramentowych Designjet: czarny matowy 775 ml

Zakresy środowiskowe
Temperatura pracy

od 5 do 40ºC

Temperatura przechowywania

Od –20 do 55ºC

Wilgotność podczas pracy

Wilgotność wzgl. 20–80%

Wilgotność przechowywania

Wilgotność wzgl. 20–80%

Akustyczne
Ciśnienie akustyczne

53 dB(A), 38 dB(A) (oczekiwanie)

Moc akustyczna

7,0 B(A), 5,8 B(A) (oczekiwanie)

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

Materiały eksploatacyjne – nośniki
51642B

Folia HP, matowa – 914 mm x 38,1 m (36 cali x 125 stóp)

C3875A

Folia HP, przeźroczysta – 914 mm x 22,9 m (36 cali x 75 stóp)

C6036A

Papier HP Inkjet, biały jasny – 914 mm x 45,7 m

C6810A

Papier HP Inkjet, biały jasny – 914 mm x 91,4 m (36 cali x 300 stóp)

Drukarka

1974 x 700 x 1374 mm

CH025A

Folia polipropylenowa HP Everyday, matowa – 1067 mm x 30,5 m (42 cale x 100 stóp), dwupak

W opakowaniu

2232 x 761 x 1269 mm

Q1398A

Papier HP Universal Bond – 1067 mm x 45,7 m (42 cale x 150 stóp)

Q1414A

Papier HP Universal Heavyweight, powlekany – 1067 mm x 30,5 m (42 cale x 100 stóp)

Waga
Drukarka

187 kg

Q1428A

Papier fotograficzny HP Universal, błyszczący – 1067 mm x 30,5 m (42 cale x 100 stóp)

W opakowaniu

220 kg

Q1956A

Papier HP Heavyweight, powlekany – 1067 mm x 67,5 m (42 cale x 225 stóp)

Q8751A

Papier HP Universal Bond – 914 mm x 175 m (36 cali x 574 stopy)

Q8754A

Papier fotograficzny HP Universal, szybkoschnący, błyszczący – 1067 mm x 61 m (42 cale x 200
stóp)

Q8755A

Papier fotograficzny HP Universal, szybkoschnący, satynowy – 1067 mm x 61 m (42 cale x 200 stóp)

Zużycie energii
Maksymalnie

Maks. 420 W, 270 W (aktywność), <100 W (oczekiwanie), <9 W/<46 W z wbudowanym
rozwiązaniem DFE (tryb uśpienia), <0,5 W (urządzenie wył.)

Zasilanie

Automatyczne rozpoznawanie napięcia wejściowego: 100-127 V (+/- 10%), 5 A; 220-240 V (+/10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Serwis i pomoc techniczna
UX919E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet T7100 w następnym dniu roboczym, 3 lata
UX923E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet T7100 w następnym dniu roboczym, 4 lata
UX922E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet T7100 w następnym dniu roboczym, 5 lat
UX920E HP Care Pack, serwis drukarek Designjet T7100 w ciągu 4 godz. przez 13 godz. 5 dni w tygodniu, 3 lata
UX933 HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Designjet T7100 w następnym dniu roboczym, 1 rok
UX932 HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Designjet T7100 w następnym dniu roboczym, 2 lata
UX935 HP Care Pack, serwis pogwarancyjny drukarek Designjet T7100 w ciągu 4 godz. przez 13 godz. 5 dni w tygodniu, 1 rok
H4518E HP Care Pack, usługa zainstalowania urządzenia HP Designjet z konfiguracją do pracy w sieci T23-71XX, 400-6200 SVC

Usługi wsparcia HP Designjet obejmują rozwiązania dla środowisk biznesowych o znaczeniu krytycznym –
instalację, rozszerzone wsparcie i konserwację oraz wiele różnych usług dodatkowych. Więcej informacji można
znaleźć na stronie hp.com/go/designjet/support.
Oryginalne wkłady atramentowe i głowice drukujące HP pozwalają uzyskiwać jednolite wydruki o wysokiej jakości,
co pozwala skrócić czas przestoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/OriginalHPinks.

Pełną ofertę wielkoformatowych nośników HP można znaleźć na stronie globalBMG.com/hp.
Więcej informacji o rodzajach i wymiarach nośników wielkoformatowych można znaleźć na stronie: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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