HP Designjet T1500 ePrinter-serien
Nyutvecklad, webbansluten A0/914 mm ePrinter för två rullar för krävande arbetsgrupper.

Njut av en innovativ användarupplevelse.

Skriv ut pratiskt taget var som helst .

● Slipp röran i utmatningsfacket – få plana, sorterade utskrifter tack vare det integrerade
staplingsfacket.

● Använd din Apple®- eller Android™-smartphone eller datorplatta för att skriva ut från i
stort sett vilken plats som helst1.

● Få full kontroll – övervaka medierullar, visa skrivarstatus på pekskärmen och spåra jobb
under utskrift.

● Kom åt och skriv ut projekt från molnet när du är borta från kontoret med hjälp av HP
Designjet ePrint & Share1.

● Fyll på två pappersrullar utan ansträngning, även sittande, med påfyllning från
framsidan och automatisk pappersrullejustering.

● Spara automatiskt kopior av dina projekt i molnet när du skriver ut med HP Designjet
ePrint & Share1.

● Spara utrymme med en kompakt, A0/914 mm (36-tums) skrivare som har en plan yta
för snabb kontroll av dina utskrifter.

● Skriv ut utan drivrutiner med hjälp av ett USB-minne eller skicka dina projekt med
e-post direkt till din HP Designjet T1500 ePrinter1.

1

Upplev topprestanda i fleranvändarmiljöer.
● Hjälp till att minska avbrotten i produktionen – skriv ut flera jobb på olika typer av
medier och storlekar tack vare smart växling mellan två rullar.
● Hantera jobbköer, spåra utskriftskostnader, skriv ut utfallande2 bilder, och få det du ser
med verklighetstrogen förhandsgranskning.
● Få mörka svarta nyanser, äkta neutrala grå nyanser och klara färger med sex
HP-originalbläck och HPs skrivhuvud.
● Skriv ut komplexa filer snabbt – få en A1-utskrift på 21 sekunder med en hårddisk på
320 GB hårddisk och parallell processorkraft.

1Kräver ett HP Designjet ePrint & Share-konto, Internetanslutning till skrivaren och en ansluten Internetkapabel enhet. När du

använder mobilappen HP Designjet ePrint & Share krävs en kompatibel Apple® iOS- eller Android™-enhet och
Internetanslutning. Data- eller anslutningsavgifter kan tillämpas. Utskriftstiderna kan variera. 2 GB tillfälligt lagringsutrymme
per konto. Om du vill veta mer går du till www.hp.com/go/eprintandshare.
2För utskrift av utfallande bilder krävs fotopapper.

1. Om Aurasma är installerat går du till HP Designjet-kanalen på http://auras.ma/s/ke25m
2. Om Aurasma inte är installerat hämtar du det:
a. Google Play – http://auras.ma/s/android
b. Apple Store – http://auras.ma/s/ios
När du är klar går du till HP Designjet-kanalen på http://auras.ma/s/ke25m
3. Öppna programmet och peka på bilden för att visa videon om HP Designjet

HP Designjet T1500 ePrinter-serien
Tekniska specifikationer
Skriv ut

Medföljer

Linjeritningar

21 sek/sida, 120 A1 utskrifter per timme, 60 A0 utskrifter per timme

Utskriftsupplösning

Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi från 1200 x 1200 original-dpi med
optimering för fotopapper vald

Marginaler (topp x botten x vänster x
höger)

Rulle: 5 x 5 x 5 x 5 mm (utfallande på fotopapper)
Ark: 5 x 22 x 5 x 5 mm

Teknik

HP bläckstråleskrivare

Bläcktyper

Färgpulverbaserat (C, G, M, pK, Y); pigmentbaserat (mK)

Bläckfärger

6 (1 var av cyan, grått, magenta, mattsvart, fotosvart, gult)

Bläckdroppe

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

Levererad bläckvolym

HP 727 bläckpatron: cyan, grått, magenta, mattsvart, fotosvart, gult (130 ml);
mattsvart (69 ml); cyan, grått, magenta, fotosvart, gult (40 ml)

Säkerhet

EU (LVD- och EN60950-1-anpassning); Ryssland (GOST)

Skrivhuvudmunstycken

9632

Elektromagnetisk

Överensstämmer med kraven för klass B: EU (EMC-direktivet)

Skrivhuvuden

1 (cyan, grått, magenta, mattsvart, fotosvart, gult)

Miljö

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

Linjenoggrannhet

+/- 0.1%
Not om linjeprecision: +/- 0,1 % av den specificerade vektorlängden eller +/- 0,2
mm (beroende på vad som är störst) vid 23 °C (73 ºF), 50–60 % relativ
luftfuktighet, på HP matt A0/E-film i läget Bästa eller Normal med HP:s
orignalbläck

ENERGY STAR

Ja

Minsta linjebredd

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

Garanterad minimiradbredd

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

Maximal utskriftslängd

91 m

Maximal utskriftsvikt

11,9 kg

Maximal optisk densitet

6 L* min/2,15 D

Medier

CR356A

HP Designjet T1500 914 mm (36-tums) ePrinter; skrivhuvud; bläckpatroner;
staplingsfack; skrivarstativ; spindlar; snabbreferensguide; installationsaffisch;
startprogramvara; strömsladd

CR357A

HP Designjet T1500 914 mm (36-tums) PostScript ePrinter; skrivhuvud;
bläckpatroner; staplingsfack; skrivarstativ; spindel; snabbreferensguide;
installationsaffisch; startprogramvara; strömsladd

CR357B

HP Designjet T1500 914 mm (36-tums) PostScript ePrinter med krypterad
hårddisk; skrivhuvud; bläckpatroner; staplingsfack; skrivarstativ och
pappersfack; spindlar; snabbreferensguide; installationsaffisch;
startprogramvara; strömsladd

Certifiering

Garanti
Två års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på
produkt, land och lokal lagstiftning.

Beställningsinformation

Hantering

Inmatning: två automatiska rullmatare med påfyllning framifrån; smart
rullväxling; arkmatning; Utmatning: integrerat staplingsfack (från A4 till AO, med
kapacitet för upp till 50 A1-size); korg; automatisk skärning

CR356A

HP Designjet T1500 A0/914mm ePrinter

Typer

Ekonomipapper och bestruket papper (ekonomipapper, bestruket, tjockt
bestruket, supertjockt matt bestruket, färgat), tekniskt papper (naturlig textur,
genomskinligt ekonomipapper, veläng), film (transparent, matt, polyester),
fotopapper (satin, glättat, medelglättat, matt, högglättat), bakgundsbelyst,
självhäftande (genomskinlig självhäftande polyesterfilm, inomhuspapper,
polypropylen, vinyl)

CR357A

HP Designjet T1500 A0/914mm PostScript ePrinter

CR357B

HP Designjet T1500 914 mm PostScript ePrinter med krypterad hårddisk

Vikt

Produkt

Tillbehör
C0E65A

HP Designjet T9x0/Tx500 36-tumsspindel

CN538A

HP Designjet 3-tums Core-adapter

60 till 328 g/m²

CQ654B

HP Designjet HD-skanner

Format

210 x 279 till 914 x 1219 mm

Bläckpåfyllning

Tjocklek

Upp till 0,5 mm (upp till 0,6 mm skrivs ut till utmatningsfacket med arksamlare i
manuellt läge)

B3P06A

HP 727 Designjet-skrivhuvud

B3P13A

HP 727 40 ml cyan Designjet-bläckpatron

B3P14A

HP 727 40 ml Designjet-bläckpatron, magenta

B3P15A

HP 727 40 ml Designjet-bläckpatron, gult

B3P17A

HP 727 40 ml Designjet-bläckpatron, fotosvart

B3P18A

HP 727 40 ml Designjet-bläckpatron, grått

B3P19A

HP 727 130 ml cyan Designjet-bläckpatron

B3P20A

HP 727 130 ml Designjet-bläckpatron, magenta

B3P21A

HP 727 130 ml Designjet-bläckpatron, gult

B3P22A

HP 727 130 ml Designjet-bläckpatron, matt svart

B3P23A

HP 727 130 ml Designjet-bläckpatron, fotosvart

B3P24A

HP 727 130 ml Designjet-bläckpatron, grått

C1Q11A

HP 727 69 ml Designjet-bläckpatron, matt svart

HP-GL/2- och HP-RTL-drivrutiner för Windows; HP PCL 3 GUI-drivrutin för Mac
OS X

C1Q12A

HP 727 300 ml Designjet-bläckpatron, matt svart

CR357A

HP-GL/2- och HP-RTL-drivrutiner för Windows; PostScript Windows-, Linux- och
Mac-drivrutiner

CR357B

HP-GL/2- och HP-RTL-drivrutiner för Windows; PostScript Windows-, Linux- och
Mac-drivrutiner

U7Z08E – HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T1500-36in
U7Z09E – HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T1500-36in
U7Z10E – HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T1500-36in
U7Z91E – HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för Designjet T1500-36in
U7Z94PE – HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T1500-36in efter garantitiden
U8A00PE – HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Designjet T1500-36in efter garantitiden
U7Z99PE – HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för Designjet T1500-36in efter garantitiden. U7Z91E och
U7Z99PE är inte tillgängliga i Italien, Polen och MEMA (med undantag för Sydafrika och Israel).

Minne
Standard

64 GB (virtuellt baserat på 1,5 GB RAM)

Hårddisk

Standard, 320 GB

Anslutning
Gigabit Ethernet (1000Base-T) (inkluderar en inbäddad Jetdirect-printserver)

Gränssnitt (standard)

Skrivarspråk (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
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

Drivrutiner som medföljer
CR356A

Miljökrav
Drifttemperatur

5 till 40 ºC

Förvaringstemperatur

-25 till 55 ºC

Luftfuktighet vid drift

20 till 80 % relativ luftfuktighet

Luftfuktighet vid förvaring

0 till 95 % RH

Akustisk
Ljudtryck

47 dB(A)

Ljudeffekt

6,5 B(A)

Service och support

Supporttjänsterna för HP Designjet erbjuder lösningar för verksamhetskritiska miljöer: installation, utökad support och
underhåll samt olika mervärdestjänster. Mer information finns på hp.com/go/designjet/support.
Använd HP originalbläck och skrivhuvuden för konsekvent hög kvalitet och tillförlitlig prestanda som ger färre driftsavbrott.
Om du vill veta mer, gå till hp.com/go/OriginalHPinks.

Yttermått (b x d x h)
Skrivare

1399 x 916 x 1110 mm

I förpackning

1502 x 759 x 775 mm

Vikt
Skrivare

88 kg

I förpackning

116,5 kg

Strömförbrukning
Högst

<120 W (utskrift); <260 W (maximalt); <4 W/<7 W med inbyggd Digital Front End
(viloläge); 0,1 W (autoavstängd); 0 W (avstängd med strömbrytare)

Strömförsörjningskrav

Inspänning (autoreglerande): 100 till 240 V~ (± 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 4,2 A
max (toppström)

Om du vill se hela HPs portfölj med material till storformatsskrivare, gå till globalBMG.com/hp.
För mer information om substrat och storlekar för HPs storformatsmedier, besök oss online på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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