HP Designjet T7100 skrivarserie
Svartvit utskrift till låg kostnad med LED-hastighet, färg med hög kvalitet och revolutionerande
låg totalkostnad.

Skriv ut jobben snabbare och håll kostnaderna nere.

Kan integreras sömlöst i vilken IT-miljö som helst.

● Gläd dig åt utskrifter med hög hastighet: få upp till 4 A1-sized-utskrifter/min
med förbättrad HP Double Swath-teknik.

● Hantera skrivaren utan problem med HP Web Jetadmin och få betrodd
anslutning och säkerhet via den inbyggda Gigabit
Ethernet-nätverksfunktionen och inbyggd IPsec och IPv6.

● Möjliggör oövervakade utskrifter genom hög in- och utmatningskapacitet
och upp till 3 rullar, en arksamlare för upp till 500 utskrifter som tillval och
HP-bläckpatroner för höga volymer.
● Förenkla och snabba på hela arbetsflödet – HP Instant Printing Pro1
effektiviserar processen från början till slut med drivrutinsfria utskrifter.
● Spara tid och kostnader – jämfört med dyraLED-utskrifter – med HPs
underhållssnåla bläckstråleutskrifter.

● Skriv ut i trygg förvissning om att denna Designjet, med original-HP-GL/2 och
RTL, stöder de flesta CAD-tillämpningar och en mängd olika operativsystem,
och dra nytta av PostScript- och PDF-stödet1.
● Håll ordning på utskriftskostnaderna på ett mer effektivt sätt med den
inbyggda jobbredovisningsfunktionen som gör det enkelt att spåra
användning och administrera kostnader.

Uppfyll dina behov av färg- och svartvita utskrifter
med en enda skrivare.
● Producera svartvita CAD-ritningar till en kostnad som är jämförbar med den
för dina nuvarande LED-utskrifter.
● Imponera på kunderna med tydliga, exakta renderingar, professionella bilder
och presentationer som framställts med ett 6-färgssystem som inkluderar
HPs uppsättning med tre svarta bläckfärger.
● Välj från ett brett sortiment av HP-medier för lösningar som ger konsekventa
resultat av hög kvalitet och hjälper dig spara tid och pengar.
● Lägg enkelt till rullar i ditt utskriftssystem (från 2 till 3) med en
uppgraderingssats och ladda dem med olika medier.

1HP Postscript/PDF-uppgraderingssats krävs. Köps separat.

HP Designjet T7100 skrivarserie
Tekniska specifikationer
Skriv ut

Medföljer

Linjeritningar

16 sek/sida på A1/D 165 A1-utskrifter i timmen

Färgbilder

CQ105A: 117,5 m²/h på bestrukna medier; 11,2 m²/h på glättade medier

Utskriftshastighet

123,3 m²/h; Mekanisk utskriftstid. Utskrift i snabbläge på HP Bright White-bläckstrålepapper
(ekonomipapper). Den angivna hastigheten är skrivarens maxhastighet

Utskriftsupplösning

Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat)

Säkerhet

EU (överensstämmer med LVD och EN 60950-1); Ryssland (GOST)

Marginaler (topp x botten x vänster x
höger)

Rulle: 5 mm (övre), 5 mm (höger), 5 mm (vänster), 5 mm (nedre)

Elektromagnetisk

Överensstämmer med kraven för klass A enligt EU (EMC-direktivet)

Miljö

ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; RoHS i Kina; REACH; FEMP

Teknik

HP bläckstråleskrivare

ENERGY STAR

Ja

Bläckfärger

6 (cyan, magenta, gult, mattsvart, grått, mörkgrått)

Skrivhuvudmunstycken

2112

Garanti

Skrivhuvuden

8 (2 gula, 2 magenta och cyan, 2 mattsvarta, 2 grå och mörkgrå)

Linjenoggrannhet

+/- 0.1% (+/- 0,1 % av den specificerade vektorlängden eller +/- 0,2 mm (beroende på vad som
är störst) vid 23 °C, 50-60 % relativ luftfuktighet, på A0/E-utskriftsmaterial i läget Bästa eller
Normal med matt HP-film)

Minsta linjebredd

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

Garanterad minimiradbredd

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

Maximal utskriftslängd

91 m

Beställningsinformation

Hantering

Två rullmatare (kan uppgraderas till tre); automatisk rullväxling; automatisk skärare; mediefack

CQ105A

Typer

ekonomipapper och bestruket papper (ekonomi, bestruket, återvunnet, tjockt bestruket),
tekniskt papper (naturlig textur, genomskinligt ekonomipapper, veläng), film (transparent, matt,
polyester), fotopapper (satin, glättat, medelglättat, matt, högglättat), självhäftande
(iinomhuspapper, polypropylen, vinyl), banderoll- och skyltmaterial (bakgrundsbelyst,
utomhuspapper, affischpapper med blå baksida)

Medier

CQ105A

HP Designjet T7100 skrivare; skrivhuvuden; introduktionsbläckpatroner; skrivarstativ;
mediefack; 762 mm (3-tums) spindeladaptersats (x2); underhållspatron; startprogramvara;
snabbreferensguide; installationsaffisch; strömsladdar

Certifiering

Standardgaranti: två års support nästa arbetsdag på platsen. Garanti- och supportalternativ
varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Produkt
HP Designjet T7100 skrivare

Tillbehör
CQ742A

HP Designjet 220 V arksamlare

CQ743A

HP Designjet valsuppgraderingssats

CQ745A

HP Designjet PostScript/PDF-uppgraderingssats

Vikt

70 till 328 g/m²

Bläckpåfyllning

Tjocklek

Upp till 0,4 mm

CH645A

HP 761 Designjet-skrivhuvud, gult

CH646A

HP 761 Designjet-skrivhuvud, magenta/gult

32 GB, Baserat på 1 GB RAM, Kan utökas till 1,5 GB RAM via en Designjet-kvalificerad SODIMM
som endast ingår i den valfria HP Designjet PostScript®/PDF-uppgraderingssatsen

CH647A

HP 761 Designjet-skrivhuvud, grått/mörkgrått

Standard, 160 GB

CH648A

HP 761 Designjet-skrivhuvud, matt svart

CH649A

HP 761 Designjet underhållspatron

CM991A

HP 761 400 ml mattsvart Designjet-bläckpatron

Minne
Standard
Hårddisk

Anslutning
Gränssnitt (standard)

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

CM992A

HP 761 400 ml gul Designjet-bläckpatron

Gränssnitt (tillval)

Kompatibla HP Jetdirect LAN-kort

CM993A

HP 761 400 ml Designjet-bläckpatron, magenta

Skrivarspråk (standard)

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

CM994A

HP 761 400 ml cyan Designjet-bläckpatron

Skrivarspråk (tillval)

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

CM995A

HP 761 400 ml Designjet-bläckpatron, grått

Drivrutiner som medföljer

HP-GL/2- och HP-RTL-drivrutiner för Windows® (optimerade för AutoCAD 2000 och senare);
PostScript®-drivrutiner för Windows®, Linux och Mac med PostScript®/PDF-uppgraderingssats
som tillval

CM996A

HP 761 400 ml Designjet-bläckpatron, mörkgrått

CM997A

HP 761 775 ml mattsvart Designjet-bläckpatron

CR270A

HP 761 400 ml gul Designjet-bläckpatron, 3-pack

Drifttemperatur

5 till 40 ºC

CR271A

HP 761 400 ml magenta Designjet-bläckpatron, 3-pack

Förvaringstemperatur

-20 till 55 ºC

CR272A

HP 761 400 ml ljus cyan Designjet-bläckpatron, 3-pack

Luftfuktighet vid drift

20 till 80 % relativ luftfuktighet

CR273A

HP 761 400 ml grå Designjet-bläckpatron, 3-pack

Luftfuktighet vid förvaring

20 till 80 % relativ luftfuktighet

CR274A

HP 761 400 ml mörkgrå Designjet-bläckpatron, 3-pack

CR275A

HP 761 775 ml mattsvart Designjet-bläckpatron, 3-pack

Ljudtryck

53 dB(A), 38 dB(A) (standby)

Förbrukningsmedier

Ljudeffekt

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

Miljökrav

Akustisk
Yttermått (b x d x h)
Skrivare

1974 x 700 x 1374 mm

I förpackning

2232 x 761 x 1269 mm

Vikt
Skrivare

187 kg

I förpackning

220 kg

Strömförbrukning
Högst

420 W max, 270 W (aktiv), <100 W (standby), <9 W/<46 W med inbyggd Digital Front End
(viloläge), <0,5 W (manuellt avstängd)

Strömförsörjningskrav

Inspänning (autoreglerande): 100 till 127 V~ (+/-10 %), 5 A; 220 till 240 V~ (+/-10 %), 3 A; 50/60
Hz (+/- 3 Hz)

51642B

HP matt film - 914 mm x 38,1 m (36 tum x 125 fot)

C3875A

HP genomskinlig film - 914 mm x 22,9 m (36 tum x 75 fot)

C6036A

HP Bright White bläckstrålepapper - 914 mm x 45,7 m

C6810A

HP Bright White bläckstrålepapper-914 mm x 91,4 m (36 tum x 300 fot)

CH025A

HP matt polypropylen för vardagsbruk i 2-pack - 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 fot)

Q1398A

HP Universal ekonomipapper - 1067 mm x 45,7 m (42 tum x 150 fot)

Q1414A

HP Universal tungt bestruket papper - 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 fot)

Q1428A

HP Universal glättat fotopapper – 1 067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 fot)

Q1956A

HP tungt bestruket papper - 1067 mm x 67,5 m (42 tum x 225 fot)

Q8751A

HP Universal ekonomipapper - 914 mm x 175 m (36 tum x 574 fot)

Q8754A

HP Universal snabbtorkande glättat fotopapper-1067 mm x 61 m (42 tum x 200 fot)

Q8755A

HP Universal snabbtorkande satinfotopapper – 1 067 mm x 61 m (42 tum x 200 fot)

Service och support
UX919E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T7100, 3 år
UX923E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T7100, 4 år
UX922E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T7100, 5 år
UX920E HP Care Pack, hårdvarusupport med 4 h svarstid 13x5 för Designjet T7100, 3 år
UX933 HP Care Pack, hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag för Designjet T7100, 1 år
UX932 HP Care Pack, hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag för Designjet T7100, 2 år
UX935 HP Care Pack, hårdvarusupport efter garantitiden med 4 h svarstid 13x5 för Designjet T7100, 1 år
H4518E HP Care Pack, nätverksinstallationsservice för Designjet T23-71XX, 400-6200

Supporttjänsterna för HP Designjet erbjuder lösningar för verksamhetskritiska miljöer: installation, utökad
support och underhåll samt olika mervärdestjänster. Mer information finns på hp.com/go/designjet/support.
Använd HP originalbläck och skrivhuvuden för konsekvent hög kvalitet och tillförlitlig prestanda som ger färre
driftsavbrott. Om du vill veta mer, gå till hp.com/go/OriginalHPinks.

Om du vill se hela HPs portfölj med material till storformatsskrivare, gå till globalBMG.com/hp.
För mer information om substrat och storlekar för HPs storformatsmedier, besök oss online på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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