Принтер HP Designjet T2500
eMultifunction

Принтер eMultifunction із новим дизайном, доступом до Інтернету та підтримкою друку,
сканування й копіювання у форматі A0-size.

Насолоджуйтесь інноваційними умовами для
роботи.
● Більше жодного зминання паперу на виході: приймальний лоток
забезпечить вирівнювання й упорядкування відбитків.
● Отримайте повний контроль: контролюйте рулони носіїв, перевіряйте
стан принтера на сенсорному екрані та відстежуйте операції під час
друку.
● Завдяки фронтальному розміщенню вхідного лотка та автоматичному
вирівнюванню рулонів, завантаження обох рулонів паперу не потребує
жодних зусиль.

Можна друкувати практично з будь-якого місця .
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● Скористайтеся смартфоном або планшетом Apple® або Android™, щоб
друкувати, незалежно від вашого місцезнаходження1.
● Відкривайте й друкуйте проекти з хмари, коли ви не в офісі, завдяки
службі HP Designjet ePrint & Share1.
● Ваша робота автоматично зберігається в хмарі, коли ви здійснюєте друк
або скануєте за допомогою HP Designjet ePrint & Share1.
● Щоб друкувати та сканувати2 не потрібні драйвери: скористайтеся носієм
USB або відправляйте завдання на ваш T2500 eMFP1,3 безпосередньо
електронною поштою.

● Економте місце з компактним, інтегрованим принтером формату A0
(914 мм (36 дюймів)) який водночас може друкувати, сканувати й
створювати копії.

Друк, сканування та копіювання на одному
пристрої.
● Прискорте роботу: скануйте ескізи та підписані вручну малюнки й
безпосередньо відправляйте їх своїм партнерам електронною поштою1.
● Миттєво діліться й керуйте вмістом: здійснюйте сканування в мережеву
папку, на FTP, носій USB або безпосередньо в хмару.
● Збільшіть період безперебійної роботи принтера: друкуйте кілька
завдань одночасно на різних носіях завдяки двом механізмам подачі й
інтелектуальній системі переключення рулонів.
● Відбитки формату A1 створюються за 21 секунду. Оригінальні чорнила
HP реалістично відтворюють темні чорні та нейтральні сірі відтінки.

1 Потрібен обліковий запис HP Designjet ePrint & Share, Інтернет-підключення для принтера й іншого пристрою, який

підтримує доступ до Інтернету. Щоб скористатися мобільним застосунком HP Designjet ePrint & Share, потрібен пристрій з
Android™ чи Apple® iOS і підключення до Інтернету. Можливе стягнення коштів за трафік або підключення. Час друку
може змінюватися. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку hp.com/go/eprintandshare
2 Функція сканування у файл PDF доступна лише для принтера HP Designjet T2500 PostScript eMultifunction Printer.
3 Надсилати електронною поштою можна лише файли формату TIFF, JPEG і PDF розміром не більше 10 МБ.

Принтер HP Designjet T2500 eMultifunction
Технічні характеристики
Друк

Комплектація

Лінійна графіка

Одна сторінка за 21 с 120 аркушів A1 на год., 60 аркушів A0 на год.

Швидкість друку

120 аркушів A1 на год., 60 аркушів A0 на год.

Роздільна здатність друку

Оптимізована роздільна здатність до 2400 x 1200 крапок на дюйм

Поля (верхнє x нижнє x ліве x праве)

Рулон 5 x 5 x 5 x 5 мм (без полів під час друку на рулонному фотопапері)
Аркуш 5 x 22 x 5 x 5 мм

Технологія

HP Thermal Inkjet

Типи чорнила

На основі фарби (C, G, M, pK, Y); на основі пігментів (mK)

Кольори чорнила

6 (блакитний, пурпурний, жовтий, сірий, матовий чорний, фотографічний чорний)

Чорнильна крапля

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

Сопла друкуючої головки

CR358A

HP Designjet T2500 eMFP; друкуюча головка; демонстраційні картриджі з чорнилом;
приймальний лоток; підставка під принтер і кошик для носіїв; шпинделі; короткий
довідник; брошура з налаштування; ПЗ для завантаження; кабель живлення

CR359A

HP Designjet T2500 PostScript eMFP; друкуюча головка; демонстраційні картриджі з
чорнилом; приймальний лоток; підставка під принтер і кошик для носіїв; шпинделі;
короткий довідник; брошура з налаштування; ПЗ для завантаження; кабель живлення

Сертифікація
Безпека

ЄС (відповідає LVD й EN 60950-1); Росія (ГОСТ)

Електромагнітна

Відповідає вимогам до пристроїв класу А: ЄС (Директива стосовно електромагнітної
сумісності — EMC)

9632

Екологічна

WEEE; ЄС RoHS; REACH; FEMP; EPEAT Bronze

Друкуючі головки

1 (блакитний, пурпуровий, жовтий, сірий, матовий чорний, фотографічний чорний)

Гарантія

Точність ліній

+/- 0,1% +/– 0,1% зазначеної довжини вектора або +/– 0,2 мм (те, що більше) при
температурі 23 ºC (73 ºF) і відносній вологості 50–60% на матовій плівці A0/E HP в режимі
найкращої або звичайної якості з використанням оригінальних чорнил HP

Мінімальна товщина лінії

0,02 мм (для HP-GL/2)

Гарантована мінімальна ширина лінії

0,07 мм (ISO/IEC 13660:2001(E))

Максимальна довжина друку

91 м (залежно від програми)

Максимальна ширина друку

11,9 кг

Максимальна оптична щільність

6 L* хв/2,15 D

Обмежена дворічна гарантія на апаратне забезпечення. Гарантія й варіанти підтримки
залежать від продукту, країни та вимог місцевого законодавства.

Носії
Керування

Вхід: два автоматичних механізми вальцьової подачі з фронтальним завантаженням;
інтелектуальна система переключення рулонів; поаркушева подача; Вихід: вбудований
приймальний лоток (для носіїв формату від A4/A до A0/E, вміщує до 50 аркушів A1/D);
кошик для носіїв; автоматичний механізм обрізання паперу; Сканер: сканування оригіналів
із паперу й картону з одностороннім проходженням

Типи

Документний папір і папір із покриттям (звичайний документний папір, папір з покриттям,
надщільний і супернадщільний папір із покриттям, кольоровий папір); технічний папір
(високоякісне копіювання, прозорий документний папір, калька); плівка (чиста, матова,
поліестер); фотопапір (напівматовий, глянцевий, напівглянцевий, матовий,
високоглянцевий); папір із підсвічуванням, самоклейкий папір (клейкий з обох боків, папір
для використання у приміщенні, поліпропілен, вініл).

Інформація про замовлення

Вага

від 60 до 328 г/м²

CR358A

Принтер HP Designjet T2500 A0/914mm eMultifunction Printer

Розмір

210 x 279 на 914 x 1219 мм

CR359A

Принтер HP Designjet T2500 A0/914mm PostScript eMultifunction Printer

Товщина

До 19,7 міл

C0E65A

Шпиндель HP Designjet T9x0/Tx500 36 дюймів

CN538A

Адаптер для рулонів HP Designjet (3 дюйми)

Пам’ять
Стандартна

128 ГБ (віртуальна пам’ять) на основі 1,5 ГБ ОЗП

Жорсткий диск

Стандартний обсяг пам’яті 320 ГБ

Варіанти підключення
Інтерфейси (стандартні)

Gigabit Ethernet (1000Base-T);

Мови друку (стандартні)

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;

Робочі умови
Робоча температура

від 5 до 40 ºC

Температура під час зберігання

від -25 до 55 ºC

Робоча вологість

Відносна вологість від 20 до 80%

Вологість під час зберігання

Відносна вологість від 0 до 95%

Акустичні умови
Звуковий тиск

47 дБ(А)

Потужність звуку

6,5 Б(А)

Розміри (ш x г x в)
Принтер

1399 x 916 x 1110 мм

Упаковка

1502 x 759 x 825 мм

Вага
Принтер

112 кг

Упаковка

137,5 кг

Енергоспоживання
Максимальне

< макс. 260 Вт; < 120 Вт (під час друку); < 4 Вт / < 7 Вт із вбудованою системою Digital Front
End (у режимі сну); < макс. 0,1 Вт 0 Вт (режим Hardswitch вимкнено)

Вимоги до електроживлення

Вхідна напруга (автоматичний вибір діапазону): від 100 до 240 В змінного струму (+/- 10%),
від 50 до 60 Гц (+/- 3 Гц), макс. 2 А

Продукт

Чорнила
B3P06A

Друкуюча головка HP 727 Designjet

B3P13A

Блакитний картридж HP 727 Designjet 40 мл

B3P14A

Пурпуровий картридж HP 727 Designjet 40 мл

B3P15A

Жовтий картридж HP 727 Designjet 40 мл

B3P17A

Фотографічно чорний картридж HP 727 Designjet 40 мл

B3P18A

Сірий картридж HP 727 Designjet 40 мл

B3P19A

Блакитний картридж HP 727 Designjet 130 мл

B3P20A

Пурпуровий картридж HP 727 Designjet 130 мл

B3P21A

Жовтий картридж HP 727 Designjet 130 мл

B3P22A

Матово-чорний картридж HP 727 Designjet 130 мл

B3P23A

Фотографічно чорний картридж HP 727 Designjet 130 мл

B3P24A

Сірий картридж HP 727 Designjet 130 мл

C1Q11A

Матово-чорний картридж HP 727 Designjet 69 мл

C1Q12A

Матово-чорний картридж HP 727 Designjet 300 мл

Обслуговування та підтримка
U0MD9E — трирічна підтримка HP для апаратного забезпечення Designjet T2500 36in e-MFP з виїздом наступного робочого дня
U0ME3E — трирічна підтримка HP для апаратного забезпечення Designjet T2500 36in e-MFP (4 години в режимі 9x5)
U0ME1E — чотирирічна підтримка HP для апаратного забезпечення Designjet T2500 36in e-MFP з виїздом наступного робочого дня
U0ME2E — п’ятирічна підтримка HP для апаратного забезпечення Designjet T2500 36in e-MFP з виїздом наступного робочого дня
U0ME9PE — післягарантійна підтримка HP для апаратного забезпечення Designjet T2500 36in e-MFP на 1 рік з обслуговуванням у
замовника наступного робочого дня
U0MF2PE — післягарантійна підтримка HP для апаратного забезпечення Designjet T2500 36in e-MFP на 1 рік (4 години в режимі 9x5)
U0MF1PE — післягарантійна підтримка HP для апаратного забезпечення Designjet T2500 36in e-MFP на 2 роки з обслуговуванням у
замовника наступного робочого дня

Послуги HP Designjet Support Services пропонують рішення для важливих бізнес-застосунків. Це рішення
включає установку, розширену підтримку й обслуговування, а також додаткові платні послуги. Додаткову
інформацію див. на веб-сторінці hp.com/go/designjet/support.
Використання оригінальних чорнил і друкувальних головок HP гарантує високу якість і продуктивність
роботи, а це у свою чергу зменшує кількість вимушених затримок. Додаткову інформацію див. на
веб-сторінці hp.com/go/OriginalHPinks.

Увесь асортимент матеріалів HP для широкоформатного друку див. на сайті globalBMG.com/hp.
З іншими типами та розмірами носіїв HP Large Format Media можна ознайомитися на сторінці: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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