Folha de Dados

Impressora HP DesignJet T520 de 36
pol.

A impressora HP DesignJet compacta de 914 mm (36 pol.) mais acessível
para pequenos escritórios
1

PREPARADA PARA O ESCRITÓRIO —
ajusta-se à forma como trabalha
● Impressora compacta e independente
com pernas e um suporte para fácil
colocação e posicionamento no
escritório.
● O aspecto e toque profissionais desta
impressora foram concebidos para
complementar o seu local de trabalho.
● Produza uma variedade de aplicações,
incluindo designs arquiteturais, mapas,
fotografias e apresentações.
● Tire partido da Impressora HP DesignJet1
compacta de 914 mm (36 pol.) mais
acessível.

FÁCIL — impressão prática
● Imprima facilmente conjuntos de projetos
e documentos PDF com o software de
impressão HP Click.
● Mova esta impressora a qualquer
momento, em qualquer lugar — com a
conectividade Wi-Fi, tudo o que necessita
é uma tomada.2
● O ecrã tátil intuitivo a cores simplifica a
navegação e a impressão.
● Produza impressões A1/D em 35
segundos — esta impressora também
fornece compatibilidade HP-GL/2
original.

FIÁVEL — Qualidade e fiabilidade
HP DesignJet
● Obtenha a qualidade HP DesignJet em
tamanhos de formato pequeno e
imprima documentos técnicos com
metade do tamanho com o tabuleiro de
entrada para A4/A3.
● Obtenha linhas precisas com detalhes
nítidos até 2400 ppp.
● Junte-se a centenas de milhares de
utilizadores que confiam nas Impressoras
HP DesignJet T520 para uma qualidade
de impressão excecional.3
● Flexibilidade para hoje e amanhã —
imprima facilmente a partir do seu
smartphone ou tablet com o HP Mobile
Printing.2

Para obter mais informação, visite
http://www.hp.com/go/designjett520

1 Comparativamente a outras impressoras HP DesignJet série T.

2 A impressão local requer que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede (normalmente os pontos de acesso Wi-Fi criam uma ponte entre as ligações sem fios e as ligações com fios). O desempenho sem fios depende do ambiente físico e da

distância até ao ponto de acesso. As operações sem fios são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. A impressão remota requer uma ligação à Internet com uma impressora HP com ligação à web. A utilização de banda larga sem fios requer um contrato de
serviços para dispositivos móveis adquirido separadamente. Verifique a cobertura e a disponibilidade na sua área junto do fornecedor de serviços. Consulte http://www.hp.com/go/designjetmobility para mais informações.
3 Em junho de 2017 existem mais de 150 000 impressoras HP DesignJet T520 de 610 mm e de 914 mm (24 e 36 polegadas) instaladas a nível mundial.
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Especificações técnicas

Informação para encomenda

Imprimir

Produto

Desenhos de linha

35 seg./página em A1; 70 impressões A1 por hora1

Resolução de impressão Até 2400 x 1200 ppp optimizados
Margens

Rollo: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Folha: 5 x 5 x 5 x 5 mm

Tecnologia

Jacto de Tinta Térmico HP

Tipos de Tinta

À base de tinta (C, M, Y); à base de pigmento (K)

Tinteiros

4 (turquesa, magenta, amarelo, preto)

Gota de Tinta

5.5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)

Cabeças de impressão

1 (ciano, magenta, amarelo e preto)

Precisão de Linha

±0,1%2

Largura Mínima de Linha 0,02 mm (endereçável HP-GL/2)
Largura de linha mínima 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))3
garantida
Suportes de impressão
Processamento

Alimentação de folhas; alimentação por rolo; tabuleiro de entrada; cesto de suportes; sistema de corte
automático

Peso

60 a 280 g/m² (rolo/alimentação manual); 60 a 220 g/m² (tabuleiro de entrada)

Tamanho

Folhas de 210 a 914 mm de largura; rolos de 279 a 914 mm; Tabuleiro de entrada: A4, A3; alimentação
manual: A2, A1, A0 Folhas padrão

Espessura

Até 0,3 mm

Memória

1 GB

Conectividade
Interfaces (padrão)

Fast Ethernet (100Base-T); Porta USB 2.0 de alta velocidade certificada; Wi-Fi

Idiomas de impressão
(padrão)

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

Caminhos de impressão Controlador da impressora, HP DesignJet Print & Share, HP Instant Printing, Apple AirPrint
Controladores incluídos Controlador raster para macOS e Windows
Dimensões (l x p x a)
Impressora

1292 x 530 x 932 mm (50,9 x 20,9 x 36,7 pol.)

Envio

1423 x 577 x 626 mm (56 x 22,7 x 24,6 pol.)

Peso
Impressora

39,2 kg (86,4 lb)

Envio

62 kg (136,7 lb)

Conteúdo da
embalagem

Impressora HP DesignJet T520 de 914 mm (36 pol.); cabeça de impressão; tinteiros; suporte para a
impressora; guia de referência rápida; cartaz de configuração; software de inicialização; cabo de alimentação
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Acessórios

Impressora HP DesignJet T520 de 36 pol.

B3Q37A
J8021A

Eixo de 36 pol. HP DesignJet
Servidores de impressão sem fio HP 802.11b/g ew2500

C1Q10A

Kit de substituição de cabeça de impressão HP DesignJet 711

CZ129A
CZ130A
CZ131A
CZ132A
CZ133A
CZ134A
CZ135A
CZ136A

Tinteiro HP 711 Preto de 38 ml
Tinteiro HP 711 Ciano de 29 ml
Tinteiro HP 711 Magenta de 29 ml
Tinteiro HP 711 Amarelo de 29 ml
Tinteiro HP 711 Preto de 80 ml
Conjunto Triplo de Tinteiros HP 711 Ciano de 29 ml
Conjunto Triplo de Tinteiros HP 711 Magenta de 29 ml
Conjunto Triplo de Tinteiros HP 711 Amarelo de 29 ml

Cabeças de impressão HP originais
Tinteiros HP originais

Materiais de impressão de grande formato HP originais
C6020B
C3875A
C6030C

Papel HP revestido - 914 mm x 45,7 m
Película transparente HP - 914 mm x 22,9 m
Papel HP revestido espesso - 914 mm x 30,5 m

Serviço e suporte

UC744E Serviço de instalação de rede HP
U9MQ4E Suporte mensal HP, no dia útil seguinte, no local
U6T82E Suporte HP, 2 anos, no dia útil seguinte, no local
U6T83E Suporte HP, 3 anos, no dia útil seguinte, no local
U6T85E Suporte HP, 4 anos, no dia útil seguinte, no local
U6T86E Suporte HP, 5 anos, no dia útil seguinte, no local
U6U05PE Suporte HP, 1 ano, pós-garantia, no dia útil seguinte, no local
U6U07PE Suporte HP, 2 anos, pós-garantia, no dia útil seguinte, no local
Os serviços de suporte HP DesignJet oferecem soluções para ambientes empresariais críticos instalação, expansão de suporte e manutenção, assim como uma variedade de serviços de
valor acrescido. Para mais informações, visite hp.com/go/designjetsupport.

___

Utilize tintas e cabeças de impressão HP originais para obter uma qualidade superior e
consistente e um desempenho fiável que reduz os períodos de inatividade. Este componentes
fundamentais foram concebidos de forma conjunta como um sistema de impressão otimizado,
de forma a permitir uma impressão de linhas mais precisas, pretos mais escuros e cinzentos
verdadeiramente neutros. Para mais informações, visite hp.com/go/OriginalHPinks.

___

Para conhecer todo o portfólio HP Large Format Printing Materials (materiais de impressão de
grande formato), consulte HPLFMedia.com.

Variações ambientais
Temperatura de
funcionamento

5 até 40 ºC

Temperatura de
armazenamento

-25 até 55 ºC

Humidade de
funcionamento

20 a 80% HR

Acústica
Pressão sonora

48 dB(A) (ativa); < 16 dB(A) (em espera)

Potência sonora

6,5 B(A) (ativa); < 3,4 B(A) (em espera)

Alimentação
Consumo

< 35 watts (a imprimir), 0,3 watts (em suspensão)

Requisitos

Tensão de entrada (seleção automática de escala): 100 a 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA
(máximo)

Certificação
Segurança

EUA e Canadá (com certificação CSA); UE (em conformidade com LVD e EN 60950-1); Rússia (EAC); Singapura
(PSB); China (CCC); México (NYCE)

Electromagnético

Em conformidade com os requisitos Classe B, incluindo: EUA (normas FCC), Canadá (ICES), UE (Diretivas
CEM/R&TTE), Austrália (ACMA), Nova Zelândia (RSM), China (CCC), Japão (VCCI); Certificado como produto de
Classe A: Coreia (KCC)

Ambientais

ENERGY STAR; WEEE; UE RoHS; REACH; EuP; EPEAT Bronze

Garantia

Garantia limitada de 1 ano para o hardware

1 Tempo de impressão mecânica

2 ±0,1% do comprimento de vetor especificado ou ±0,2 mm (o que for maior) a 23°C, 50-60% de humidade relativa, em material de

impressão A0/E, no modo Melhor ou Normal com alimentação a partir de rolo de papel revestido pesado e tintas HP originais.
3 Medido em película mate HP
Com suporte de impressão de fotografia HP Premium brilhante de secagem instantânea e com tinteiros HP originais.
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