Seria de imprimante HP Designjet T770

O imprimantă fiabilă plug-and-play, pentru echipe mici.

Faceţi mai multe în mai puţin timp şi dezvoltaţi-vă
afacerea.

Concentraţi-vă asupra propriilor designuri cu o
imprimantă fiabilă.

● Respectaţi termenele fără să sacrificaţi calitatea, având 2 ● Lucraţi cu încredere, deoarece această imprimantă
A1-sized imprimate pe minut utilizând setarea de
manevrează simplu fişiere complexe, iar cu arhitectura
imprimare rapidă Mod economic.
de procesare din imprimantă şi cu memoria dedicată
pentru procesarea fişierelor, fişierele sunt procesate în
● Îmbunătăţiţi încărcarea suporturilor cu această
imprimantă, nu în staţia de lucru.
imprimantă convenabilă, care economiseşte spaţiul, cu
● Măriţi capabilităţile memoriei cu o imprimantă în
rolă superioară de încărcare frontală simplă.
versiunea cu hard disk de 160 GB şi 8 GB de memorie
● Măriţi-vă posibilităţile cu îmbunătăţiri ale sistemului
dedicată pentru prelucrare rapidă a fişierelor1.
1
precum mai multă memorie, de până la 8 GB , şi un
● Beneficiaţi de mai mult suport pentru sistemul de
accesoriu PostScript opţional2.
operare pentru majoritatea aplicaţiilor CAD cu
● Imprimaţi fişiere în loturi fără a deschide vreo aplicaţie
limbajele originale HP-GL/2 şi RTL.
utilizând utilitarul gratuit HP Instant Printing
● Imprimare eficientă, fiabilă, cu consumabile şi
materiale de imprimare HP originale.

Micile detalii măresc puterea de comunicare.

● Obţineţi tonuri intense de negru închis şi linii fin detaliate
cu 6 cerneluri HP originale, care includ 2 cerneluri
negre şi o cerneală gri.
● Produceţi text clar şi desene cu o precizie îmbunătăţită a
liniilor, de 0,1%, cu o grosime minimă a liniilor de 0,02
mm3.

● Creaţi postere impresionante de mare impact cu Serif
PosterDesigner Pro pentru HP4.

● Creaţi imprimate deosebite cu hârtiile bond HP noi,
îmbunătăţite, şi cu hârtie bond HP reciclată (100% hârtie
de bază reciclată).

● Economisiţi hârtie prin detectarea zonelor de imprimare goale, rotirea
automată a imaginii şi previzualizarea realistă a imprimării
● Mai puţină risipă de cerneală datorită instalării eficiente şi rutinelor de
întreţinere
● Reciclare gratuită şi convenabilă a cartuşelor şi capetelor de imprimare
● Acceptă suporturi HP 100% reciclabile
Certificat ENERGY STAR®

1 Imprimanta HP Designjet T770 vine cu 8 GB de memorie. Imprimanta HP Designjet T770 vine cu 2 GB de memorie şi este upgradabilă la 8 GB dacă adăugaţi accesoriul de
upgrade de memorie opţional, care trebuie achiziţionat separat.

2 Accesoriul PostScript este opţional şi se poate achiziţiona separat; este compatibil cu modelul de bază T770 şi cu modelul HD T770. Include upgrade de memorie de 6 GB, numai
pentru versiunea non HD T770.

3 Adresabil HP-GL/2.

4 Serif PosterDesigner Pro pentru HP este un accesoriu software opţional care trebuie achiziţionat separat.

Seria de imprimante HP Designjet T770
SPECIFICAŢII TEHNICE
Imprimare
Desene cu linii

72 imprimate A1 pe oră

Imagini color

37 m²/oră pe suporturi tratate
2,8 m²/oră pe suporturi lucioase

Rezoluţie de imprimare

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), 17 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

+/- 0.1%

Grosime minimă a liniei

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

Lăţime minimă linie garantată

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

Lungime maximă de imprimare

91 m (depinde de sistemul de operare şi aplicaţie)

Densitate optică maximă
Suport
Manevrare

Densitate optică maximă negru 2,15 (6 L *min)

Tipuri

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

Dimensiune

T770 610 mm: 210 x 279 - 610 x 1676 mm; T770 610 mm cu hard disk: 210 x
279 - 610 x 1676 mm; T770 1118 mm: 210 x 279 – 1118 x 1676 mm; T770
1118 mm cu hard disk: 210 x 279 – 1118 x 1676 mm;

Grosime
Memorie
Standard

Până la 0,8 mm

Unitate de disc fix

T770 610 mm: Nimic; T770 610 mm cu hard disk: Standard, 160 GB; T770
1118 mm: Nimic; T770 1118 mm cu hard disk: Standard, 160 GB ;

T770 610 mm: 2 GB; T770 610 mm cu hard disk: 8 GB; T770 1118 mm: 2 GB;
T770 1118 mm cu hard disk: 8 GB;

Fast Ethernet (100Base-T); USB 2.0 de mare viteză; slot EIO Jetdirect pentru
accesorii

Interfeţe (opţionale)

Servere de imprimare HP Jetdirect interne

Limbaje de imprimare (standard)

T770 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI; T770 610 mm cu hard disk:
HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T770 1118 mm: HP-GL/2, HP-RTL, HP
PCL 3 GUI; T770 1118 mm cu hard disk: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3
GUI;

Limbaje de imprimare (opţional)

Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7

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; drivere PostScript®
pentru Windows®, Mac OS X şi Linux cu dongle opţional (va elimina suportul de
driver HP PCL 3 GUI); suport pentru medii Citrix® XenApp şi Citrix® XenServer

Cerinţe de sistem recomandate
Mac

Windows

Dimensiuni (L x A x î)
Imprimantă

Expediere

Greutate
Imprimantă
Expediere
Ce se găseşte în cutie
CQ305A

Putere sunet
Consum de energie
Maxim

46 dB(A), 26 dB(A) (standby)
6,2 B(A), 4,4 B(A) (standby)
Maxim 120 W (activ), < 27 W (standby), < 7 W / < 25 W cu DFE încorporat (economic),
maxim 0,1 W (oprit)

Cerinţe de alimentare Tensiune de intrare (autoreglabilă) 100 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A
maxim
Certificare
UE (conform cu LVD şi EN 60950-1), Rusia (GOST)
Siguranţă
Electromagnetic

Conform cu normele pentru clasa B din EU (Directiva EMC)

Mediul înconjurător

Energy Star; WEEE; UE, 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.

Alimentare cu coli, alimentare din rolă, cuţit automat

Greutate

Conectivitate
Interfeţe (standard)

Acustic
Presiune sunet

Mac OS X v10.4, v10.5: Procesor PowerPC G4, G5sau Intel® Core™; 1 GB
RAM; 2 GB spaţiu disponibil pe hard disk; Mac OS X v10.6: Computer Mac cu
procesor Intel® Core; 2 GB RAM; 4 GB de spaţiu disponibil pe hard disk
Windows® 7: procesor pe 32 de biţi (x86) sau pe 64 de biţi (x64) (1 GHz), 2
GB RAM (pe 32 de biţi) sau 4 GB RAM (pe 64 de biţi), 4 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, 4 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
T770 610 mm: 1262 x 698 x 1050 mm; T770 610 mm cu hard disk: 1262 x
698 x 1050 mm; T770 1118 mm: 1770 x 702 x 1050 mm; T770 1118 mm cu
hard disk: 1770 x 702 x 1050 mm;
T770 610 mm: 1440 x 770 x 600 mm; T770 610 mm cu hard disk: 1440 x 770
x 600 mm; T770 1118 mm: 1930 x 766 x 778 mm; T770 1118 mm cu hard
disk: 1930 x 766 x 778 mm;
T770 610 mm: 61 kg; T770 610 mm cu hard disk: 61 kg; T770 1118 mm: 81,6
kg; T770 1118 mm cu hard disk: 81,6 kg;
T770 610 mm: 70 kg; T770 610 mm cu hard disk: 70 kg; T770 1118 mm: 111
kg; T770 1118 mm cu hard disk: 111 kg;
Imprimantă; capete de imprimare; cartuşe de cerneală de început; suport de
role; ghid de referinţe rapide; poster de instalare; Serif PosterDesigner Pro pentru
poster HP; software de iniţializare; cablu de alimentare

INFORMAŢII PENTRU COMANDĂ

Produs
CQ305A
Imprimantă HP Designjet T770 de 24"
CQ306A
Imprimantă HP Designjet T770 de 24" cu hard disk
CH539A
Imprimantă HP Designjet T770 de 1118 mm
CN375A
Imprimantă HP Designjet T770 de 1118 mm, versiune cu hard disk
Accesorii
Q6709A
Ax alimentare cu rolă HP Designjet, 1118 mm
CN500A
Set de upgrade PostScript pentru HP Designjet
J7961G
Print Server IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n
CN499A
Upgrade de memorie pentru HP Designjet T770
CN088A
Software Serif PosterDesigner Pro pentru imprimante HP Designjet
Q6663A
Suport de 24 inchi pentru HP Designjet T/Z
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
Q6628A
Hârtie HP Super Heavyweight Plus mată -1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft)
C6030C
Hârtie HP Heavyweight Coated - 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft)
C6020B
Hârtie HP Coated - 914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)
C6036A
Hârtie inkjet HP alb strălucitor - 914 mm x 45,7 m
Q1397A
Hârtie HP universală pentru corespondenţă - 914 mm x 45,7 m
CG891A
Hârtie HP Bond reciclată - 1067 mm x 45,7 m (42 in x 150 ft)
C3868A
Hârtie HP de calc natural - 914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)
C3875A
Film HP Clear - 914 cm x 22,9 m (36 in x 75 ft)
Q1421A
Hârtie foto HP Universal semi-lucioasă - 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft)
Q1427A
Hârtie foto HP Universal super-lucioasă - 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft)
Service & asistenţă
US249EHP Care Pack, următoarea zi lucrătoare la sediu, 5 ani (T770 1118 mm)
US250E HP Care Pack, următoarea zi lucrătoare la sediu, 4 ani (T770 1118 mm)
US251E HP Care Pack, următoarea zi lucrătoare la sediu, 3 ani (T770 1118 mm)
US245PE HP Care Pack, post-garanţie, următoarea zi lucrătoare la sediu, 1 an (T770 1118 mm)
UV192EHP Care Pack, următoarea zi lucrătoare la sediu, 5 ani (T770 610 mm)
UU958E HP Care Pack, următoarea zi lucrătoare la sediu, 4 ani (T770 610 mm)
UU957E HP Care Pack, următoarea zi lucrătoare la sediu, 3 ani (T770 610 mm)
UV202PE HP Care Pack, post-garanţie, următoarea zi lucrătoare la sediu, 1 an (T770 610 mm)

Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă
îmbunătăţiţi mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente
IT şi să vă dezvoltaţi afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este accesibilă, personală şi
adaptată la cerinţele dvs. prin serviciile HP Care Pack.

CQ306A

Imprimantă; capete de imprimare; hard disk de 160 MB; cartuşe de cerneală de
început; suport de role; ghid de referinţe rapide; poster de instalare; Serif
PosterDesigner Pro pentru poster HP; software de iniţializare; cablu de alimentare

CH539A

Imprimantă; capete de imprimare; cartuşe de cerneală de început; suport pentru
imprimantă; suport de role; ghid de referinţe rapide; poster de instalare; Serif
PosterDesigner Pro pentru poster HP; software de iniţializare; cablu de alimentare

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

CN375A

Imprimantă; capete de imprimare; hard disk de 160 MB; cartuşe de cerneală de
început; suport pentru imprimantă; suport de role; ghid de referinţe rapide;
poster de instalare; Serif PosterDesigner Pro pentru poster HP; software de
iniţializare; cablu de alimentare

Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru Web la http://www.hp.com

Condiţii de mediu
Temperatură de funcţionare

5 la 40º C

Temperatură de funcţionare
recomandată

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

Temperatură de stocare

-25 la 55° C

Umiditate de funcţionare recomandată

RH 20 - 80% C (în funcţie de tipul hârtiei)

Umiditate stocare

0 - 95% RH
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