HP Designjet T2500
eMultifunction-skrivere

Nydesignet, nettilkoblet eMultifunction-skriver med A0-size utskrifts-, skanne- og
kopifunksjoner.

Få en innovativ brukeropplevelse.

Skriv ut fra nesten hvor som helst .

● Eliminer alt utskriftsrot – få slette, sorterte utskrifter takket være integrert
utskriftsstableskuff.

● Bruk Apple®- eller Android™-smarttelefonen eller -nettbrettet til å skrive ut
fra nær sagt hvor som helst1.

● Få full kontroll: overvåk medieruller, vis skriverstatus på berøringsskjermen
og spor jobber under utskrift.

● Få tilgang til og skriv ut prosjekter fra nettskyen med HP Designjet ePrint &
Share1 når du er borte fra kontoret.

● Praktisk innsetting av to papirruller, selv når du sitter, med frontlasting og
automatisk papirrulljustering.

● Lagre automatisk arbeid i nettskyen når du skriver ut og skanner med HP
Designjet ePrint & Share1.

● Spar plass med en kompakt, integrert 914 mm (36-tommers) A0-aktivert
skriver som skriver ut, skanner og kopierer.

● Skriv ut og skann2 uten drivere ved bruk av USB-stasjon og send prosjekter
direkte per e-post til T2500 eMFP1,3.

1

Skriv ut, skann og kopier med én enhet.
● Få fart på arbeidsgangen – skann og send skisser og kommenterte tegninger
direkte til partnere via e-post1.
● Del og administrer innhold umiddelbart – skann til nettverksmappe, FTP,
USB-stasjon eller direkte til nettskyen.
● Øk oppetiden: skriv ut flere jobber på ulike papirtyper og -formater med to
ruller og smart veksling mellom ruller.
● Lag A1-utskrifter på 21 sekunder. Originalt HP-blekk gir mørke svartfarger
og ekte nøytrale gråtoner.

1 Krever en HP Designjet ePrint & Share-konto, Internett-tilkobling til skriveren og tilkoblet Internett-kompatibel enhet. Når du

bruker mobil-appen HP Designjet ePrint & Share, kreves en kompatibel Apple® IOS- eller Android™-enhet og Internett-tilkobling.
Data- eller tilkoblingskostnader kan påløpe. Utskriftstiden kan variere. Gå til hp.com/go/eprintandshare for å få mer informasjon
2 Skanning av PDF-filer er bare tilgjengelig med HP Designjet T2500 PostScript eMultifunction-skriveren.
3 Bare filer i TIFF-, JPEG- og PDF-format kan sendes via e-post med en størrelsesgrense på 10 MB.

HP Designjet T2500 eMultifunction-skrivere
Tekniske spesifikasjoner
Utskrift

Innhold i esken

Strektegninger

21 sek/side på A1/D 120 A1 utskrifter i timen, 60 A0 utskrifter i timen

Utskriftshastighet

120 A1 utskrifter i timen, 60 A0 utskrifter i timen

Utskriftsoppløsning

Opptil 2400 x 1200 optimerte dpi

Marger (topp x bunn x venstre x høyre)

Rull: 5 x 5 x 5 x 5 mm (uten kanter på fotopapir på rull)
Ark: 5 x 22 x 5 x 5 mm

Teknologi

HP termisk blekkskriver

Blekktyper

Fargestoffbasert (C, G, M, pK, Y); pigmentbasert (mK)

Blekkfarger

6 (cyan, magenta, gul, grå, matt svart, svart foto)

Blekkdråpe

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

Skrivehodedyser

9632

Skrivehoder

1 (cyan, magenta, gul, grå, matt svart, fotosvart)

Linjenøyaktighet

+/- 0.1% (+/- 0,1 % av den angitte vektorlengden eller +/- 0,2 mm (det som er størst) ved 23 °C
(73 ºF), 50-60 % relativ luftfuktighet, på A0/E matt film i Best- eller Normal-modus med originalt
HP-blekk)

Minste linjebredde

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

Garantert minste linjebredde

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

Største utskriftslengde

91 m (applikasjonsavhengig)

Maksimal medievekt

11,9 kg

Maksimal optisk tetthet

6 L* min/2,15 D

CR358A

HP Designjet T2500 eMFP; skrivehode; introduksjonsblekkpatroner; stableskuff; skriverstativ og
medieskuff; spindler; hurtigreferansehåndbok; installeringsplakat; oppstartsprogramvare;
strømledning

CR359A

HP Designjet T2500 PostScript eMFP; skrivehode; introduksjonsblekkpatroner; stableskuff;
skriverstativ og medieskuff; spindler; hurtigreferansehåndbok; installeringsplakat;
oppstartsprogramvare; strømledning

Sertifisering
Sikkerhet

EU (LVD- og EN 60950-1-samsvar); Russland (GOST)

Elektromagnetisk

Overholdene kravene i Klasse A: EU (EMC-direktiv)

Miljømessig

WEEE; EU RoHS; REACH; FEMP; EPEAT Bronze

Garanti
To års begrenset maskinvaregaranti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt
og nasjonale og lokale lover og regler.

Medier
Håndtering

Inn: to automatiske frontlastede rullmatere; smart veksling mellom ruller; arkmating; Ut:
integrert utskriftsstableskuff (fra A4/A til A0/E med kapasitet på opptil 50 A1/D-format);
medieskuff; automatisk kutter; Skanner: rett skannerpapirbane for mating av papir- og
kartongoriginaler

Typer

Brevpapir og bestrøket papir (brevpapir, bestrøket, tykt bestrøket, svært tykt bestrøket pluss
matt, farget), teknisk papir (naturlig kalkér, gjennomskinnelig brevpapir, velin), film (klar, matt,
polyester), fotografisk papir (silkematt, glanset, halvglanset, matt, høyglanset), bakbelyst,
selvklebende (plastfolie, innendørspapir, polypropylen, vinyl)

Vekt

60 til 328 g/m²

Størrelse

210 x 279 til 914 x 1219 mm

Tykkelse

Opptil 0,5 mm

Minne
Standard

128 GB (virtuelt), Basert på 1,5 GB minne

Harddisk

Standard, 320 GB

Tilkobling
Grensesnitt (standard)

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Utskriftsspråk (standard)

CR358A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF; CR359A: Adobe® PostScript®
3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF;

Miljøkrav
Temperatur ved drift

5 til 40 °C

Lagringstemperatur

-25 til 55 ºC

Fuktighet ved drift

20 til 80 % RF

Fuktighet ved lagring

0 til 95% RF

Akustisk
Lydtrykk

47 dB(A)

Lydnivå

6,5 B(A)

Mål (b x d x h)
Skriver

1399 x 916 x 1110 mm

Pakket

1502 x 759 x 825 mm

Vekt
Skriver

112 kg

Pakket

137,5 kg

Strømforbruk
Maksimum

< 260 watt (maks.); < 120 watt (utskrift); < 4 watt / < 7 watt med innebygd Digital Front End
(hvilemodus); 0,1 watt (auto-av); 0 watt (av med bryter)

Krav til strømforsyning

Inngangsspenning (autom. gjenkjenning): 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 amp
maks

Bestillingsinformasjon
Produkt
CR358A

HP Designjet T2500 A0/914mm eMultifunction-skriver

CR359A

HP Designjet T2500 A0/914mm PostScript eMultifunction-skriver

Tilbehør
C0E65A

HP Designjet T9x0/Tx500 36-tommers spindel

CN538A

HP Designjet 3" kjerneadapter

Blekkrekvisita
B3P06A

HP 727 Designjet-skrivehode

B3P13A

HP 727 40 ml cyan Designjet-blekkpatron

B3P14A

HP 727 40 ml magenta Designjet-blekkpatron

B3P15A

HP 727 40 ml gul Designjet-blekkpatron

B3P17A

HP 727 40 ml foto svart Designjet-blekkpatron

B3P18A

HP 727 40 ml grå Designjet-blekkpatron

B3P19A

HP 727 130 ml cyan Designjet-blekkpatron

B3P20A

HP 727 130 ml magenta Designjet-blekkpatron

B3P21A

HP 727 130 ml gul Designjet-blekkpatron

B3P22A

HP 727 130 ml matt svart Designjet-blekkpatron

B3P23A

HP 727 130 ml foto svart Designjet-blekkpatron

B3P24A

HP 727 130 ml grå Designjet-blekkpatron

C1Q11A

HP 727 69 ml matt svart Designjet-blekkpatron

C1Q12A

HP 727 300 ml matt svart Designjet-blekkpatron

Service og kundestøtte
U0MD9E - HP 3 års maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet T2500 36in e-MFP
U0ME3E - HP 3 års maskinvarestøtte, 4 timer 9 x 5, for Designjet T2500 36in e-MFP
U0ME1E - HP 4 års maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet T2500 36in e-MFP
U0ME2E - HP 5 års maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet T2500 36in e-MFP
U0ME9PE - HP 1 års maskinvarestøtte neste virkedag etter garanti for Designjet T2500 36in e-MFP
U0MF2PE - HP 1 års maskinvarestøtte etter garanti, 4 timer 9 x 5, for Designjet T2500 36in e-MFP
U0MF1PE - HP 2 års maskinvarestøtte neste virkedag etter garanti for Designjet T2500 36in e-MFP

Støttetjenester for HP Designjet tilbyr løsninger for kritiske forretningsmiljøer – installasjon, utvidet støtte og
vedlikehold samt en rekke verdiøkende tjenester. Se hp.com/go/designjet/support for mer informasjon.
Bruk originale HP-blekkpatroner og -skrivehoder for å få en konsistent høy kvalitet og pålitelig ytelse som bidrar
til mindre nedetid. Se hp.com/go/OriginalHPinks for mer informasjon.

Se globalBMG.com/hp for HPs komplette utvalg av utskriftsmateriell for store formater.
Besøk nettstedet http://www.hp.com/go/designjet/supplies for informasjon om flere substrater og størrelser for HP storformatmedier
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser.
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