Datasheet

HP DesignJet T3500 multifunctionele
productieprinter
De meest productieve grootformaat kleuren-MFP print tot E/A0-formaat
2

Al uw workflowtoepassingen met
één uiterst productieve MFP

Een productieprinter die zonder
toezicht en kostenefficiënt werkt

Afgestemd op veeleisende IT en
uitstekende beveiliging

● Werk razendsnel: produceer A1-pagina's
met diep zwart, neutrale grijstinten en
levendige kleuren in 21 seconden. 2

● Print zwart-wit tekeningen tegen
dezelfde prijs per pagina als vergelijkbare
zwart-wit led-MFP's.3

● Beperk uw apparaatbeheertaken en
-kosten tot een minimum met de HP
DesignJet Universal Print Driver.

● De eerste pagina wordt direct afgedrukt
dankzij ultra-snelle verwerking en het
ontbreken van opwarmtijd.

● Werk zonder toezicht met twee zware
rollen tot 200 m en een totale
inktcapaciteit van 1800 ml.

● Beheer uw apparatuur moeiteloos en
bespaar tijd en geld dankzij HP Web
Jetadmin.

● Kopieer en scan snel met geavanceerde
functies en efficiënte workflowtools –
presets, scannen in batch, meerbladige
PDF-bestanden scannen en scannen naar
e-mail.

● Gebouwd voor grote volumes – het
robuuste apparaat is tegen de zwaarste
taken opgewassen.

● Bescherm en beheer vertrouwelijke taken
veilig – haal documenten bij de printer op
met een persoonlijke PIN-code.

● Beheer projecten effectief en houd
controle over de kosten met de
ingebouwde professionele
accountingfunctionaliteit.

● Beveilig vertrouwelijke gegevens met een
zelf-versleutelende vaste schijf met
AES-256, Secure Disk Erase en IPsec.

● Werk georganiseerd en overzichtelijk – de
ingebouwde uitvoer voor 100 pagina's
levert afdrukken en kopieën gesorteerd
af.

Meer informatie is beschikbaar op
http://www.hp.com/go/designjett3500

1 In vergelijking met andere HP DesignJet T-serie printers.

2 Vergeleken met grootformaat kleuren-MFP's onder € 20.000. Gebaseerd op de hoogste door de fabrikant gepubliceerde snelheden uit januari 2014. Testmethoden variëren.
3 In vergelijking met grootformaat laag-volume led-MFP's met printsnelheden tot 7 Arch D-pagina's per minuut.
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Technische specificaties

Product

Printen
Lijntekeningen

21 sec/pagina op A1; 120 A1-prints per uur1

Printresolutie

Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd

Marges

Rol: 3 x 3 x 3 x 3 mm (zonder witranden op fotopapier)
Vel: 3 x 22 x 3 x 3 mm

Typen inkt

Inkt op kleurstofbasis (C, G, M, pK, Y); op pigmentbasis (mK)

Inktcartridges

6 (cyaan, grijs, magenta, matzwart, fotozwart, geel)

Lijnnauwkeurigheid

±0,1%2

Minimum lijndikte

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

Gegarandeerde minimum
lijnbreedte

0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))3

Media
Verwerking

Invoer: twee automatische aan de voorzijde ladende rollen, slim wisselen tussen rollen, rollen tot een lengte van 200 m
elk, met een diameter van 180 mm, sheed-feeder
Uitvoer: geïntegreerde uitvoereenheid (van A4 tot A0, met een capaciteit tot 100 A1-formaat vellen), media-opvangbak,
automatische mediasnijder
Scanner: vlak scanpad voor losse vellen en originelen op karton

Formaat

Vellen 210 tot 914 mm breed; Rollen 279 tot 914 mm; A4; A3; A2; A1; A0 Standaard vellen

Dikte

Tot 0,5 mm

Scannen
Scansnelheid

Tot 6,35 cm/sec (kleur, 200 dpi); tot 19,05 cm/sec (grijstinten, 200 dpi)

Scan/kopieerresolutie

Tot 600 dpi

Maximum scanformaat

914 x 8000 mm (JPEG)
610 x 15000 mm (TIFF)
914 x 5000 mm (PDF met optionele PostScript-upgrade)

Dikte

Tot 0,8 mm

Kopiëren
Verkleinen/vergroten

Bestelinformatie

25 tot 400% in stappen van 1%

Maximum aantal kopieën

Tot 99 kopieën

Kopieerinstellingen

Kopieerkwaliteit; kopiëren in kleur; rol; papieruitvoer; contenttype; origineel papiertype; achtergrond verwijderen;
contrast; rechtzetten; ondersteuning voor blauwdrukken; indeling kopieermarge; volle breedte;
jobwachtrij-opslagmodus

Applicaties

Lijntekeningen; Renderings; Presentaties; Kaarten; Orthofoto's

Geheugen

Intel Core i5M-260 processor, 128 GB (virtueel); Standaard, 500 GB (AES-128 met encryptie, FIPS 140-2 niveau 2
gecertificeerd) Vaste schijf

Interfacemogelijkheden
Interfaces (standaard)

High-Speed USB 2.0-gecertificeerde hostconnector; Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Printertalen (standaard)

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

Papierbanen

HP DesignJet SmartStream (optioneel), printerdriver, HP Embedded Web Server, direct afdrukken vanaf
een USB-flashdrive, afdrukken via e-mail

Printertalen (optioneel)

Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7

Drivers (meegeleverd)

HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows; HP PCL 3 GUI driver voor Mac OS X; PostScript Windows- en Mac-drivers met
optionele PostScript/PDF-upgradekit; Compatibel met HP DesignJet Universal Print Driver voor HP-GL/2 en HP
DesignJet Universal Print Driver voor PS (met PostScript/PDF-upgradekit)

Afmetingen (b x d x h)
Printer

1400 x 784 x 1109 mm

Verzending

1502 x 780,5 x 804 mm

Gewicht
Printer

114 kg

Verzending

141 kg

Inhoud van de doos

HP DesignJet T3500 multifunctionele productieprinter; printkop; introductie-inktcartridges; uitvoereenheid;
scannerkalibratieblad; printerstandaard en opvangbak voor media; rolinvoerassen; 3-inch adapterkit voor rolinvoeras
(2); handige naslaggids; installatieposter; opstartsoftware; netsnoer

Beschikbare software

HP Utility voor Mac en HP DesignJet Utility voor Windows

Omgevingscondities
Temperatuur, in bedrijf

5 tot 40 °C

Temperatuur, bij opslag

-25 tot 55 °C

B9E24A
B9E24B

HP DesignJet T3500 914-inch multifunctionele productieprinter
HP DesignJet T3500 914-inch multifunctionele productieprinter

Accessoires
C0C66A
E2P02A
E2W16A
G8B09A

HP DesignJet PostScript/PDF upgradekit
HP SmartStream Preflight Manager voor HP DesignJet
HP SmartStream Print Controller voor HP DesignJet T3500 productieMFP HP DesignJet T3500 36-inch rolinvoeras

B3P06A

HP 727 DesignJet printkop

C1Q13A
C1Q14A
C1Q15A
C1Q16A
C1Q17A
C1Q18A

HP 764 cyaan inktcartridge, 300 ml
HP 764 magenta inktcartridge, 300 ml
HP 764 gele DesignJet inktcartridge, 300 ml
HP 764 matzwarte inktcartridge, 300 ml
HP 764 zwarte DesignJet fotoinktcartridge, 300 ml
HP 764 grijze DesignJet inktcartridge, 300 ml

Originele HP printkoppen

Originele HP inktcartridges

Originele HP grootformaat printermedia
C6810A
C6980A
C6030C

HP Bright White Inkjet papier, 914 mm x 91,4 m
HP Papier met coating, 914 mm x 91,4 m
HP Papier met coating, extra zwaar, 914 mm x 30,5 m

service en support

H4518E HP installatieservice met netwerkinstallatie
U1ZX9E HP 3 jaar onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media
U1ZY0E HP 5 jaar onsite support op de volgende werkdag met behoud van defecte media
U1ZY1PE HP 1 jaar post-warranty onsite support op de volgende werkdag met behoud van
defecte media
U1ZY2PE HP 2 jaar post-warranty onsite support op de volgende werkdag met behoud van
defecte media
U1XV4E HP preventieve onderhoudsservice
HP DesignJet Support Services bieden oplossingen voor bedrijfskritische omgevingen – installatie,
uitgebreide ondersteuning, onderhoud en diverse value added services. Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/designjetsupport.

___

Gebruik originele HP inkt en printkoppen voor een consistent hoge kwaliteit en betrouwbare
prestaties met minder downtime. Deze kritische componenten van het printsysteem zijn samen
ontworpen en gemaakt om een precieze lijnaccuratesse te waarborgen, met diepzwart en echt
neutraal grijs. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/OriginalHPinks.

___

Bekijk het complete HP grootformaat printermediaportfolio op HPLFMedia.com.

Eco-voordelen

De helft van het energieverbruik per tekening in vergelijking met zwart-wit LED-MFP's1.
ENERGY STAR®-gekwalificeerd en EPEAT Bronze-geregistreerd2.
Gemakkelijke, kosteloze recycling van HP inktcartridges en printkoppen3.
FSC®-gecertificeerd papier en recyclebare HP media met een retourprogramma3.
1 In vergelijking met grootformaat laag-volume LED-MFP's met afdruksnelheden tot 7 Arch D-pagina's per

minuut.

2 EPEAT-geregistreerd waarvan toepassing en/of ondersteund. Zie http://www.epeat.net voor

registratiestatus per land.

3 Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk op http://www.hp.com/recycle voor meer

informatie. BMG-handelsmerklicentiecode FSC®-C115319, zie http://www.fsc.org.
HP-handelsmerklicentiecode FSC®-C017543, zie http://www.fsc.org. Niet alle FSC®-gecertificeerde
producten zijn in alle regio's beschikbaar. Kijk voor informatie over HP grootformaat printermedia op
http://www.globalBMG.com/hp

___

Recycle uw grootformaat printerhardware en printsupplies. Kijk voor
informatie op onze website
hp.com/ecosolutions
1 Mechanische printtijd

2 ± 0,1% van de gespecificeerde vectorlengte of ± 0,2 mm (wat groter is) bij 23 °C,

50-60% relatieve luchtvochtigheid, op A0 HP Matte film in Presentatie of Standaard
modus met originele HP inkt
3 Gemeten op HP matte film

Relatieve luchtvochtigheid, 20 tot 80% rel
in bedrijf
Geluid
Geluidsdruk

50 dB(A) (actief); 38 dB (A) (standby); < 15 dB (A) (slaapstand)

Geluidskracht

6,8 B(A) (actief); 5,6 B(A) (standby); < 3,4 B(A) (slaapstand)

Voeding
Verbruik

< 120 Watt (tijdens afdrukken); < 2 Watt / < 7 Watt met geïntegreerde digitale front-end (slaapstand); 0 Watt (uit); 12
W/u per A0 (per afdruk)

Vereisten

Ingangsspanning (zelfinstellend): 100 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 A

Certificering
Veiligheid

EU (LVD en EN 60950-1 compatibel); Rusland (GOST)

Elektromagnetisch

Compatibel met de vereisten voor Klasse A: EU (EMC richtlijn)

Omgeving

ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EPEAT Bronze

Garantie

B9E24A: 90 dagen hardwaregarantie; B9E24B: Twee jaar hardwaregarantie
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