Seria de imprimante HP
Designjet T620
O imprimantă fiabilă de 610 mm pentru
grupuri mici de lucru CAD/GIS.

Faceţi mai multe în mai puţin timp datorită
configurării simple şi utilizării uşoare în comun.

Concentraţi-vă asupra creării propriilor designuri
cu această imprimantă rapidă şi fiabilă.

● Respectaţi termenele cu uşurinţă: cu viteze de până la
35 de secunde pe pagină A11, puteţi să imprimaţi
proiecte CAD/GIS de până la 3 ori mai repede
decât cu imprimanta HP Designjet 5102

● Lucraţi cu încredere cu 2 GB de memorie dedicată
exclusiv prelucrării mai rapide a celor mai complexe
fişiere

● Bucuraţi-vă de partajarea simplă datorită plăcii de
reţea încorporate
● Imprimaţi simplu fişiere în loturi3 fără să deschideţi
nicio aplicaţie, utilizând utilitarul gratuit HP Instant
Printing
● Tehnologia inteligentă încorporată în consumabilele
HP originale furnizează modalităţi de economisire a
timpului, pentru a optimiza calitatea şi fiabilitatea
imprimării

● Beneficiaţi de mai mult suport pentru sistemul de
operare cu limbajele originale HP-GL/2 şi RTL
● Upgrade fără probleme: capabilităţile de emulare a
culorilor vă permit să reproduceţi identic şi consistent
culori realizate de vechea imprimantă Designjet
● Manevraţi imprimatele imediat după ieşirea din
imprimantă – cernelurile HP Vivera cu uscare rapidă
asigură rezistenţă la mânjire a imprimatelor

Măriţi-vă puterea de comunicare prin desene
clare, precise şi prezentări color.
● Obţineţi linii precise, tonuri reale de gri neutru şi o
gamă largă de culorii vii cu sistemul de imprimare cu
6 cerneluri, care include 2 cerneluri negre HP Vivera
(negru mat şi negru foto) împreună cu o cerneală gri
● Produceţi detalii exacte cu grosimea minimă a liniei
de 0,02 mm4 şi desene de mare precizie cu o
acurateţe a liniilor de 0,1%
● Creaţi postere de formate impresionante care transmit
clar mesajul dvs utilizând Serif PosterDesigner Pro
pentru HP5
● Imprimaţi pe noile hârtii bond HP şi pe hârtie bond
HP reciclată

1 Utilizându-se accesoriul HP-GL/2, mod rapid, pe hârtie simplă; nu este inclus timpul de intervenţie

2 Comparativ cu seria de imprimante HP Designjet 510 Plus, pe baza a 4 copii de câte 50 de pagini A1 la imprimare de calitate normală pe hârtie simplă; nu este inclus timpul de intervenţie
3 HP-GL/2, DWF, PDF, JPEG, TIFF şi fişiere MS Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint)
4 Adresabil HP-GL/2

5 Serif PosterDesigner Pro pentru HP este un accesoriu software opţional; se achiziţionează separat.

Seria de imprimante HP Designjet T620
SPECIFICAŢII TEHNICE
Viteză de imprimare
Desene cu linii
Imprimare
Rezoluţie de imprimare

INFORMAŢII PENTRU COMANDĂ
Rapid: 35 sec/pagină, 72 imprimate A1 pe oră
Până la 2400 x 1200 dpi optimizaţi

Margini (sus x jos x stânga x dreapta) Rolă: 5 mm (sus), 5 mm (dreapta), 5 mm (stânga), 5 mm (jos)
Coală: 5 mm (sus), 5 mm (dreapta), 5 mm (stânga), 16,75 mm (jos)
Tehnologie
HP Thermal Inkjet
Tipuri de cerneală

Pe bază de coloranţi (C, M, Y, G, PK), pe bază de pigmenţi (MK)

Culori cerneală

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

Picătură de cerneală

6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)

Precizie linie

Grosime minimă a liniei

+/- 0,1% (+/- 0,1% din lungimea specificată a vectorului sau +/- 0,1 mm care este mai mare - la 23o C, 50-60% umiditate relativă, pe material de
imprimare A0 în mod „Optim” sau „Rapid” cu HP Matte Film)
0,02 mm (adresabil HP-GL/2)

Lăţime minimă linie garantată

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

Lungime maximă de imprimare
Calitate imagine
Densitate optică maximă
Suport
Manevrare

91,4 m

Tipuri

Densitate optică maximă negru 2,15 (6 L *min)
Alimentare cu coli, alimentare din rolă, cuţit automat

Greutate

Hârtie bond şi tratată, hârtie tehnică, film, hârtie fotografică, suport
translucid, auto-adezive
60 - 328 g/m²

Dimensiune

210 x 279 - 610 x 1676 mm

Grosime
Memorie
Standard

Până la 0,8 mm

Unitate de disc fix
Conectivitate
Interfeţe (standard)
Interfeţe (opţionale)

Memorie de 2 GB dedicată prelucrării fişierelor (memorie RAM de 384
MB)
Nimic
1 port Fast Ethernet (100Base-T), 1 port USB 2.0 de mare viteză, 1 slot
accesoriu EIO Jetdirect
Print servere HP Jetdirect

Limbaje de imprimare (standard)

HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI

Drivere incluse

Drivere HP-GL/2, HP-RTL pentru Windows® (optimizate pentru AutoCAD
2000 şi versiunile superioare); Driver HP PCL 3 GUI pentru Mac OS X;
suport pentru medii Citrix® XenApp şi Citrix® XenServer

Cerinţe sistem recomandate
Mac
Windows

Dimensiuni (L x A x î)
Imprimantă
Expediere
Greutate
Imprimantă
Expediere
Ce se găseşte în cutie
CK835A

Condiţii de mediu
Temperatură de funcţionare

Mac OS X v10.4, v10.5: Procesor PowerPC G4, G5 sau Intel® Core™; 1
GB RAM; 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk
Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 sau superior): Familia
Intel® Pentium® sau familia AMD® K6®/Athlon®/Duron® (1 GHz), 1 GB
RAM, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk; Windows Vista® Home
Premium/Business/Ultimate: Procesor pe 32 de biţi (x86) sau pe 64 de biţi
(x64) (1 GHz), 2 GB RAM, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk
1262 x 661 x 391 mm
1440 x 766 x 623 mm
47 kg
89 kg
Imprimantă, capete de imprimare (3 x 2 culori fiecare), cartuşe de
imprimare de început, ghid de referinţe rapide, poster de configurare,
poster Serif PosterDesigner Pro, software de iniţializare, cablu de alimentare
5 la 40º C

Temperatură de funcţionare
recomandată

de la 15 la 35° C (în funcţie de tipul hârtiei)

Temperatură de stocare

–25 - 55o C

Umiditate de funcţionare recomandată 20 - 80% RH (în funcţie de tipul hârtiei)
Umiditate stocare
Acustic
Presiune sonoră
Putere sonoră
Consum energie
Maxim
Cerinţe de alimentare
Certificare
Siguranţă

0 - 95% RH
57 dB(A), 29 dB(A) (standby)
6,9 B(A), 4,4 B(A) (standby)
Maxim 120 W (activ), 29 W (standby), < 9,5 W / < 27,5 W cu DFE
încorporat (economic), 0,1 W (oprit)
Tensiune de intrare (autoreglabilă) 100 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz), 2 A maxim
UE (conform cu LVD şi EN 60950-1), Rusia (GOST)

Electromagnetic

Conform cu normele pentru clasa B: UE (Directiva EMC)

Mediul înconjurător

Energy Star, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP

ENERGY STAR
Garanţie

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

Produs
CK835A
Imprimantă HP Designjet T620 de 610 mm
Accesorii
Q6663A
Suport de 24" pentru HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10
Q6700A
Suport rolă de 24" pentru HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10
J7961G
Print Server IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n
CN088A
Software Serif PosterDesigner Pro pentru imprimante HP Designjet
Rezerve de cerneală
C9397A
Cartuş de cerneală de 69 ml HP 72 foto negru
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
C9370A
Cartuş de cerneală de 130 ml HP 72 foto negru
C9371A
Cartuş de cerneală de 130 ml HP 72 cyan
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
Suporturi consumabile
Q6626A
Hârtie HP Super Heavyweight Plus mată - 610 mm x 30,5 m (24 in x 100 ft)
C6029C
Hârtie HP Heavyweight Coated - 610 mm x 30,5 m (24 in x 100 ft)
C6019B
Hârtie HP Coated - 610 mm x 45,7 m (24 in x 150 ft)
C6035A
Hârtie inkjet HP alb strălucitor - 610 mm x 45,7 m
Q1396A
Hârtie HP universală pentru corespondenţă - 610 mm x 45,7 m
CG889A
Hârtie HP Bond reciclată - 610 mm x 45,7 m (24 in x 150 ft)
C3869A
Hârtie HP de calc natural - 610 mm x 45,7 m (24 in x 150 ft)
C3876A
Film HP Clear - 610 mm x 22,9 m (24 in x 75 ft)
51642A
Film HP mat - 610 mm x 38,1 m (24 in x 125 ft)
Q1420A
Hârtie foto HP Universal semi-lucioasă - 610 mm x 30,5 m (24 in x 100 ft)
Q1426A
Hârtie foto HP Universal super-lucioasă - 610 mm x 30,5 m (24 in x 100 ft)
Service & asistenţă
US261E HP Care Pack, următoarea zi lucrătoare la sediu, 5 ani
US262E HP Care Pack, următoarea zi lucrătoare la sediu, 4 ani
US263E HP Care Pack, următoarea zi lucrătoare la sediu, 3 ani
US256E HP Care Pack, 4 ore 13x5, aceeaşi zi lucrătoare la sediu, 3 ani
US257PE HP Care Pack, post-garanţie, următoarea zi lucrătoare la sediu, 1 an
US252PE HP Care Pack, post-garanţie, 4 ore 13x5, aceeaşi zi lucrătoare la sediu, 1 an

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
Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com
© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile cuprinse aici pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele din certificatele de garanţie
care însoţesc aceste produse şi servicii. Nici o prevedere a prezentului document nu poate fi interpretată drept
garanţie suplimentară. HP nu este răspunzător pentru nici o eroare sau omisiune tehnică sau editorială din acest
document.
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