Rad tlačiarní HP Designjet T920 ePrinter
Nanovo navrhnutá tlačiareň ePrinter pripojená na web s prelomovou jednoduchosťou používania
a funkciou A0.

Vychutnajte si inovatívny používateľský zážitok.

Tlačte takmer z ľubovoľného miesta .

● Eliminujte neporiadok s výstupmi – vďaka integrovanému výstupnému stohovaciemu
zásobníku získate rovné a zoradené výtlačky.

● Pomocou smartfónu alebo tabletu Apple® alebo Android™ môžete tlačiť dokumenty
prakticky kdekoľvek1.

● Získajte plnú kontrolu – monitorujte kotúče s médiom, zobrazte si stav tlačiarne na
dotykovom displeji a sledujte úlohy počas tlače.

● Pristupujte k projektom a tlačte ich z cloudu mimo kancelárie pomocou služby HP
Designjet ePrint & Share1.

● Vkladajte papierové kotúče bez námahy aj po osadení so skutočným predným vkladaním
kotúča a automatickým zarovnaním kotúča.

● Automaticky ukladajte kópie svojich projektov do cloudu pri tlači na zariadení HP
Designjet ePrint & Share1.

● Tlačte až do formátu A0/E vďaka kompaktnej tlačiarni 914 mm (36") navrhnutej
s rovným povrchom na rýchlu kontrolu vašich výtlačkov.

● Tlačte bez ovládačov z USB kľúča alebo e-mailové projekty priamo na vašej tlačiarni HP
Designjet T920 ePrinter1.

1

Získajte rýchle a kvalitné výtlačky už od samého
začiatku.
● Tlačte rýchlo: Vytvárajte profesionálne výtlačky A1 za 21 sekúnd a zoraďujte úlohy
pomocou výstupného stohovacieho zásobníka.
● Dokončujte svoju prácu efektívne správnou tlačou už od začiatku, vďaka skutočným
náhľadom tlače.
● Vďaka šiestim originálnym atramentom HP a tlačovej hlave HP získate tmavú čiernu,
skutočne neutrálne šedé odtiene a živé farby.
● Spracujte komplexné súbory jednoducho vďaka virtuálnej pamäti s kapacitou až 32 GB,
HP-GL/2 a podpore PDF2 pre väčšinu OS.

1 Vyžaduje si konto HP Designjet ePrint & Share, internetové pripojenie k tlačiarni a pripojenému zariadeniu s prístupom na

internet. Pri použití mobilnej aplikácie HP Designjet ePrint & Share je potrebné kompatibilné zariadenie Apple® iOS alebo
Android™ a internetové pripojenie. Môžu sa účtovať poplatky za prenos dát alebo pripojenie. Časy tlače sa môžu líšiť. 2 GB
dočasného úložného priestoru na konto. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/go/eprintandshare.
2Súčasťou iba tlačiarne PostScript.

1. Ak je aplikácia Aurasma nainštalovaná, prejdite na kanál HP Designjet na http://auras.ma/s/ke25m
2. Ak aplikácia Aurasma nie je nainštalovaná, stiahnite si ju:
a. Google Play – http://auras.ma/s/android
b. Apple Store – http://auras.ma/s/ios
Po skončení prejdite na kanál HP Designjet na http://auras.ma/s/ke25m
3. Otvorte aplikáciu a ukážte na obrázok, aby sa zobrazil videozáznam HP Designjet

Rad tlačiarní HP Designjet T920 ePrinter
Technické špecifikácie
Tlač

Čo je v krabici

Perokresby

21 s/strana, 120 výtlačkov A1 za hodinu

Rozlíšenie pri tlači

Optimalizované rozlíšenie až 2400 × 1200 dpi zo vstupného rozlíšenia 1200 ×
1200 dpi a optimalizácia pre vybrané fotopapiere

Okraje (horný x spodný x ľavý x pravý)

Kotúč: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Hárok: 5 x 22 x 5 x 5 mm

Technológia

Termálna atramentová tlačiareň HP

Typy atramentu

Na báze farbiva (C, G, M, pK, Y); na báze pigmentu (mK)

Farby atramentu

6 (1 samostatná azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna,
žltá)

Veľkosť kvapky atramentu

6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)

Certifikácia

Dodávaný objem tlačovej kazety

Atramentová kazeta HP 727: azúrová, sivá, purpurová, matná čierna,
fotografická čierna, žltá (130 ml); matná čierna (69 ml); azúrová, sivá,
purpurová, fotografická čierna, žltá (40 ml)

Bezpečnosť

EÚ (vyhovuje smernici LVD a norme EN60950-1); Rusko (GOST)

Elektromagnetická

Vyhovuje požiadavkám triedy B: EÚ (smernica o EMC)

Okolitý

ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP

ENERGY STAR

Áno

Trysky tlačovej hlavy

9632

Tlačové hlavy

1 (azúrová, sivá, purpurová, matná čierna, fotografická čierna, žltá)

Presnosť lícovania čiar

+/- 0.1%
Poznámky k presnosti linky: +/-0,1 % menovitej vektorovej dĺžky alebo +/-0,2
mm (platí vyššia hodnota) pri 23 °C, relatívnej vlhkosti 50 – 60 %, na matnú fóliu
HP A0/E v režime najvyššej alebo normálnej kvality s originálnymi atramentami
HP

Minimálna hrúbka čiar

0,02 mm (adresovateľné HP-GL/2)

Garantovaná minimálna šírka riadku

0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Maximálna dĺžka tlače

91 m

Maximálna hmotnosť tlače

11,9 kg

Maximálna optická denzita

6 l* min/2,15 D

Médiá
Manipulácia

Typy

tlačiareň HP Designjet T920 914 mm (36") ePrinter; tlačová hlava; atramentové
kazety; stohovací zásobník; stojan tlačiarne; vreteno; rýchla príručka; plagát s
nastaveniami; spúšťací softvér; napájací kábel

CR355A

tlačiareň HP Designjet T920 914 mm (36") PostScript ePrinter; tlačová hlava;
atramentové kazety; stohovací zásobník; stojan tlačiarne; vreteno; rýchla
príručka; plagát s nastaveniami; spúšťací softvér; napájací kábel

CR355B

Tlačiareň HP Designjet T920 914mm (36 palcov) PostScript ePrinter so
šifrovaným pevným diskom; tlačová hlava; atramentové kazety; stohovací
zásobník; stojan tlačiarne a priehradka na médiá; vreteno; stručná referenčná
príručka; plagát s nastaveniami; softvér pri spustení; napájací kábel

Záruka
Obmedzená záruka jeden rok. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa
produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.

Informácie o objednávaní
Produkt

Vstup: automatický podávač kotúča s predným napĺňaním; podávač papiera;
Výstup: integrovaný výstupný stohovací zásobník (od A4 do AO s kapacitou až do
50 A1-size); kôš; automatická rezačka

CR354A

Tlačiareň HP Designjet T920 A0/914mm ePrinter

CR355A

Tlačiareň HP Designjet T920 A0/914mm PostScript ePrinter

Kancelársky a kriedový papier (kancelársky, kriedový, kriedový s vysokou či veľmi
vysokou gramážou plus matný, farebný), technický papier (pauzovací,
priehľadný kancelársky, pergamen), fólia (priehľadná, matná, polyesterová),
fotografický papier (hladký, lesklý, pololesklý, matný, vysoko lesklý),
podsvietený, samolepky (obojstranné, tapety, polypropylén, vinyl)

CR355B

Tlačiareň HP Designjet T920 914 mm PostScript ePrinter so šifrovaným pevným diskom

Príslušenstvo

Hmotnosť

60 až 328 g/m²

Veľkosť

210 x 279 mm až 914 x 1219 mm

Hrúbka

Až 0,5 mm (až 0,6 mm tlače do výstupného stohovateľného zásobníka pri
manuálnom režime)

Pamäť
Štandardné

32 GB virtuálnej pamäte

Pevný disk

320 GB a fronty úloh na prednom paneli k dispozícii iba pre CR355A

Konektivita
Pripojenie Gigabit Ethernet (1000Base-T) (zahŕňa zabudovaný tlačový server
Jetdirect)

Rozhrania (štandardné)

CR354A

Jazyky tlače (štandardné)

C0E65A

Vreteno HP Designjet T9x0/Tx500, 36 palcov

CN538A

3-palcový základný adaptér HP Designjet

CQ654B

Skener HP Designjet HD

Zásobníky atramentu
B3P06A

Tlačová hlava HP 727 Designjet

B3P13A

Azúrová atramentová kazeta HP 727 Designjet, 40 ml

B3P14A

Purpurová atramentová kazeta HP 727 Designjet, 40 ml

B3P15A

Žltá atramentová kazeta HP 727 Designjet, 40 ml

B3P17A

Fotografická čierna atramentová kazeta HP 727 Designjet, 40 ml

B3P18A

Sivá atramentová kazeta HP 727 Designjet, 40 ml

B3P19A

Azúrová atramentová kazeta HP 727 Designjet, 130 ml

B3P20A

Purpurová atramentová kazeta HP 727 Designjet, 130 ml

B3P21A

Žltá atramentová kazeta HP 727 Designjet, 130 ml

CR354A

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

B3P22A

Matná čierna atramentová kazeta HP 727 Designjet, 130 ml

CR355A

Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF,
JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF

B3P23A

Fotografická čierna atramentová kazeta HP 727 Designjet, 130 ml

B3P24A

Sivá atramentová kazeta HP 727 Designjet, 130 ml

Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF,
JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF

C1Q11A

Matná čierna atramentová kazeta HP 727 Designjet, 69 ml

C1Q12A

Matná čierna atramentová kazeta HP 727 Designjet, 300 ml

CR355B

Zahrnuté ovládače
CR354A

Ovládače HP-GL/2, HP-RTL pre Windows; HP PCL 3 GUI ovládač pre Mac OS X

CR355A

Ovládače HP-GL/2, HP-RTL pre Windows; Ovládače PostScript Windows, Linux a
Mac

CR355B

Ovládače HP-GL/2, HP-RTL pre Windows; Ovládače PostScript Windows, Linux a
Mac

Rozsahy parametrov prostredia
Prevádzková teplota

5 až 40 ºC

Skladovacia teplota

-25 až 55 ºC

Prevádzková vlhkosť

od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Skladovacia vlhkosť

od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti

Akustika
Akustický tlak

47 dB(A)

Akustický výkon

6,5 B(A)

Servis a podpora
U7Y82E – hardvérová podpora HP Designjet T920-36in na nasledujúci pracovný deň, 3 roky
U7Y83E – hardvérová podpora Designjet T920-36in na nasledujúci pracovný deň, 4 roky
U7Y84E – podpora HP Designjet T920-36in Hardware na nasledujúci pracovný deň, 5 rokov
U7Y97E – hardvérová podpora 13x5 HP Designjet T920-36in do 4 hodín, 3 roky
U7Z00PE – pozáručná hardvérová podpora HP Designjet T920-36in na nasledujúci pracovný deň, 1 rok
U7Z06PE – pozáručná hardvérová podpora na nasledujúci pracovný deň HP Designjet T920-36in, 2 roky
U7Z05PE – pozáručná hardvérová podpora 13x5 HP Designjet T920-36in do 4 hodín, 1 rok U7Y97E a U7Z05PE nie sú
k dispozícii v Taliansku, Poľsku a krajinách MEMA (okrem Južnej Afriky a Izraela).
Služby podpory HP Designjet ponúkajú riešenia pre najdôležitejšie prostredia pre podnik – inštalácia, rozšírená podpora a
údržbu, ako aj množstvo služieb s pridanou hodnotu. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/designjet/support.
Používajte originálne atramenty a tlačové hlavy HP a dosiahnete konzistentnú vysokú kvalitu a spoľahlivý výkon so
zníženým počtom výpadkov. Ďalšie informácie nájdete na hp.com/go/OriginalHPinks.

Rozmery (š x h x v)
Tlačiareň

1 399 x 916 x 1 110 mm

S balením

1502 x 759 x 775 mm

Hmotnosť
Tlačiareň

87 kg

S balením

112,5 kg

Príkon
Maximum

<120 W (tlač); <260 W (maximálne); <4 W/<7 W so vstavaným Digital Front End
(spánok); 0,1 W (automatické vypnutie); 0 W (vypnutie vypínačom)

Požiadavky na napájanie

Vstupné napätie (auto. rozsah): 100 až 240 V stried. napätie (+/-10 %),
50/60 Hz (+/-3 Hz), 4,2 A max (špičkový prúd)

Informácie o celom portfóliu veľkoformátových tlačových materiálov HP nájdete na globalBMG.com/hp.
Ďalšie podklad. vrstvy pre HP veľkoformátové médiá a formáty si pozrite na: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami
priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v
tomto dokumente.
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