HP Designjet T1500 ePrinter-serien
Nydesignet, A0/914 mm, webtilsluttet ePrinter med to ruller til krævende arbejdsgrupper.

Nyd en innovativ brugeroplevelse.

Print stort set overalt .

● Kom af med outputrod – få flade sorterede udskrifter takket være den integrerede
outputstablingsbakke.

● Brug din Apple®- eller Android™-smartphone eller tablet til at udskrive overalt1.
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● Få fuld kontrol – overvåg medieruller, se printerstatus på berøringsskærmen, og spor job
under udskrivning.
● Sæt 2 papirruller i uden problemer, selv når du sidder ned, med isætning fra forsiden og
automatisk papirrullejustering.
● Spar plads med en kompakt, A0/914 mm (36") printer, der er designet med en flad
overflade, der giver mulighed for hurtigt at kontrollere dine udskrifter.

● Få adgang til og udskriv projekter fra skyen, når du ikke er på kontoret, ved hjælp af HP
Designjet ePrint & Share1.
● Gem automatisk kopier af dine projekter i skyen, når du udskriver ved hjælp af HP
Designjet ePrint & Share1.
● Udskriv uden drivere ved hjælp af et USB-stik, eller e-mail projekter til din Designjet
T1500 ePrinter1.

Oplev top-ydelse i miljøer med flere brugere.
● Vær med til at nedskære nedetid – udskriv flere job på forskellige medietyper og
størrelser med to ruller og smart skift.
● Administrer jobkøer, spor udskrivningsomkostninger, udskriv billeder uden rammer2, og
få, hvad du ser, med ægte udskriftseksempler.
● Få mørk sort, ægte neutral grå og levende farver med seks originale HP-blæk og
HP-skrivehoved.
● Udskriv komplekse filer hurtigt – få et A1-udskrift i 21 sekunder med en 320 GB
harddisk og parallel databehandlingskraft.

1Kræver en HP Designjet ePrint og Share-konto, internetforbindelse til printeren og internet-kompatibel enhed med forbindelse.

Når man bruger HP Designjet ePrint & Share-mobilapplikationen, kræves der en kompatibel Apple® iOS- eller Android™-enhed
og internetforbindelse. Data eller forbindelse kan være pålagt gebyrer. Udskrivningstiden kan variere. 2 GB midlertidigt lager pr.
konto. Få mere at vide på www.hp.com/go/eprintandshare.
2Fotopapir kræves for at udskrive billeder uden rammer.

1. Når du har Aurasma installeret, skal du gå til HP Designjet-kanalen på http://auras.ma/s/ke25m
2. Hvis ikke du har Aurasma installeret, skal du downloade det:
a. Google Play - http://auras.ma/s/android
b. Apple Store - http://auras.ma/s/ios
Når det er gjort, skal du gå til HP Designjet-kanalen på http://auras.ma/s/ke25m
3. Åbn applikationen, og peg på billedet for at se HP Designjet-videoen

HP Designjet T1500 ePrinter-serien
Tekniske specifikationer
Print

Kassens indhold

Stregtegninger

21 sek./side, 120 A1 sider i timen, 60 A0 sider i timen

Udskriftsopløsning

Op til 2400 x 1200 optimeret dpi fra 1200 x 1200 input dpi, når der er valgt
optimering til fotopapir

Margener (top x bund x venstre x højre)

Valse: 5 x 5 x 5 x 5 mm (til kant på fotopapir)
Ark: 5 x 22 x 5 x 5 mm

Teknologi

HP termisk inkjet

Blæktyper

Farvestofbaseret (C, G, M, pK, Y); pigmentbaseret (mK)

Blækfarver

6 (1 hver cyan, grå, magenta, matsort, fotosort, gul)

Blækdråbe

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

Mængde blæk/toner på medie

HP 727 Ink Cartridge (blækpatron): cyan, grå, magenta, mat sort, foto sort, gul
(130 ml); mat sort (69 ml); cyan, grå, magenta, foto sort, gul (40 ml)

Sikkerhed

EU (overholder LVD og EN60950-1); Rusland (GOST)

Skrivehoveddyser

9632

Elektromagnetisk

Overholder Klasse B-krav: EU (EMC-direktiv)

Skrivehoveder

1 (cyan, grå, magenta, matsort, fotosort, gul)

Miljømæssigt

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

Linjenøjagtighed

ENERGY STAR
+/- 0.1%
Note vedr. stregnøjagtighed: +/- 0,1 % af den angivne vektorlængde eller +/- 0,2 Garanti
mm (største værdi er gældende) ved 23 °C, 50-60 % relativ luftfugtighed, på
A0/E HP Matte Film i tilstanden Bedst eller Normal med originalt HP-blæk.

Mindste linjebredde

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

Garanteret minimumsstregbredde

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

Maksimal udskriftslængde

91 m

Maksimal printvægt

11,9 kg

Maksimal optisk densitet

6 L* min./2,15 D

Papir
Input: 2 automatiske rulleindføringer på forsiden; Smart rulleskift; arkindføring.
Output: Integreret outputstablingsbakke (fra A4 til AO med kapacitet op til 50
A1-size); kurv; automatisk afskæring

Håndtering

Bankpost og coated papir (bond, coated, heavyweight coated, super
heavyweight plus matte, couloured), teknisk papir (natural tracing, translucent
bond, vellum), film (clear, matte, polyester), fotopapir (satin, gloss, semi-gloss,
matte, high-gloss), bagbelyst, selvklæbende (two-view cling, indoor paper,
polypropylene, vinyl)

Typer

Vægt

60 til 328 g/m²

Størrelse

210 x 279 til 914 x 1219 mm

Tykkelse

Op til 0,5 mm (op til 0,6 mm udskrevet til udskriftsbakken i manuel tilstand)

RAM
Standard

64 GB (virtuel, baseret på 1,5 GB RAM)

Harddisk

Standard, 320 GB.

Tilslutning
Gigabit Ethernet (1000Base-T) (inkluderer en integreret Jetdirect-printserver)

Interfaces (standard)

Printersprog (standard)
CR356A

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

CR357A

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

CR357B

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

Inkluderede drivere
CR356A

HP-GL/2, HP-RTL-drivere til Windows; HP PCL 3 GUI driver til Mac OS X.

CR357A

HP-GL/2, HP-RTL-drivere til Windows; PostScript-drivere til Windows, Linux og
Mac

CR357B

HP-GL/2, HP-RTL-drivere til Windows; PostScript-drivere til Windows, Linux og
Mac

Miljøkrav
Driftstemperatur

5 til 40ºC

Opbevaringstemperatur

-25 til 55ºC

Luftfugtighed ved drift

20% til 80% relativ luftfugtighed

Luftfugtighed ved opbevaring

0% til 95% relativ luftfugtighed

Akustik

CR356A

HP Designjet T1500 914 mm (36") ePrinter; skrivehoved; blækpatroner;
Stablingsbakke; printerstativ; Spindler; Startguide; installationsplakat;
startsoftware; netledning

CR357A

HP Designjet T1500 914 mm (36") PostScript ePrinter; skrivehoved;
blækpatroner; Stablingsbakke; printerstativ; spindel; Startguide;
installationsplakat; startsoftware; netledning

CR357B

HP Designjet T1500 914 mm (36") PostScript-ePrinter med krypteret harddisk;
skrivehoved; blækpatroner; stablingsbakke; printerstativ og papirbakke;
spindler; lynreferencevejledning; installationsplakat; opstartsoftware;
strømkabel

Certificering

Ja
2 års begrænset garanti. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængigt af
produkt, land og gældende lovkrav.

Bestillingsoplysninger
Produkt
CR356A

HP Designjet T1500 A0/914mm ePrinter

CR357A

HP Designjet T1500 A0/914mm PostScript ePrinter

CR357B

HP Designjet T1500 914 mm PostScript-ePrinter med krypteret harddisk

Tilbehør
C0E65A

HP Designjet T9x0/Tx500 36" spindel

CN538A

HP Designjet 3-kerneadapter

CQ654B

HP Designjet HD scanner

Blækforsyninger
B3P06A

HP 727 Designjet-skrivehoved

B3P13A

HP 727 Designjet-blækpatron, 40 ml, cyan

B3P14A

HP 727 Designjet-blækpatron, 40 ml, magenta

B3P15A

HP 727 Designjet-blækpatron, 40 ml, gul

B3P17A

HP 727 Designjet-blækpatron, 40 ml, fotosort

B3P18A

HP 727 Designjet-blækpatron, 40 ml, grå

B3P19A

HP 727 Designjet-blækpatron, 130 ml, cyan

B3P20A

HP 727 Designjet-blækpatron, 130 ml, magenta

B3P21A

HP 727 Designjet-blækpatron, 130 ml, gul

B3P22A

HP 727 Designjet-blækpatron, 130 ml, matsort

B3P23A

HP 727 Designjet-blækpatron, 130 ml, fotosort

B3P24A

HP 727 Designjet-blækpatron, 130 ml, grå

C1Q11A

HP 727 Designjet-blækpatron, 69 ml, matsort

C1Q12A

HP 727 Designjet-blækpatron, 300 ml, matsort

Service & support
U7Z08E - HP 3 års hardwaresupport næste hverdag for Designjet T1500-36in
U7Z09E - HP 4 års hardwaresupport næste hverdag for Designjet T1500-36in
U7Z10E - HP 5 års hardwaresupport næste hverdag for Designjet T1500-36in
U7Z91E - HP 3 års hardwaresupport, 4 t. 13x5 for Designjet T1500-36in
U7Z94PE - HP 1 års ekstra hardwaresupport næste hverdag for Designjet T1500-36in
U8A00PE - HP 2 års ekstra hardwaresupport næste hverdag for Designjet T1500-36in
U7Z99PE - HP 1 års ekstra hardwaresupport 4 t. 13x5 for Designjet T1500-36in U7Z91E og U7Z99PE kan ikke fås i Italien,
Polen og MEMA (undtagen for Sydafrika og Israel).

Lydtryk

47 dB(A)

Lydeffekt

6,5 B(A)

HP Designjet-supporttjenester tilbyder løsninger til forretningskritiske miljøer – installation, udvidet support og
vedligeholdelse, samt forskellige tjenester med ekstra fordele. Du kan finde yderligere oplysninger på
hp.com/go/designjet/support.

Printer

1399 x 916 x 1110 mm

Med originalt blæk og printhoveder fra HP får du altid høj kvalitet og driftssikkerhed, der er med til at sikre mindre nedetid.
Du kan finde yderligere oplysninger på hp.com/go/OriginalHPinks;

Med emballage

1502 x 759 x 775 mm

Mål (b x d x h)

Vægt
Printer

88 kg

Med emballage

116,5 kg

Strømforbrug
Maksimum

< 120 watt (udskrivning); < 260 watt (maks); <4 watt/<7 watt med integreret
Digital Front End (dvale); 0,1 watt (slukket automatisk); 0 watt (slukket med
afbryder (hardswitch))

Strømforsyningskrav

Indgangsspænding (autojustering): 100 - 240 V AC (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz),
maks. 4,2 A (peak strøm)

Du kan se den samlede HP-portefølje om udskrivningsmaterialer til storformat i globalBMG.com/hp.
Hvis du vil se flere forbrugsvarer til HP storformatprintere, kan du besøge os på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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