Especificações técnicas

HP PageWide Web
Press T260 Mono
Produtividade monocromática sem precedentes
em uma impressora Inkjet Web Press

Amplie seus negócios com produtividade
monocromática sem precedentes
Aproveite as vantagens de uma impressora
monocromática que oferece alta qualidade e
produtividade sem precedentes — por meio
de textos nítidos e precisos e alta densidade
óptica de preto. Perfeita para tiragens
curtas ou longas, a robusta HP PageWide
Web Press T260M é um investimento
econômico seguro.

Crie uma vantagem com excelente qualidade de impressão
• Veja uma qualidade de impressão excelente na forma de textos nítidos e alta densidade óptica
de preto.
• Use o agente aglutinante HP para obter flexibilidade em uma ampla variedade de mídias,
incluindo offset padrão sem revestimento, papel de pasta mecânica e papel jornal.

Experimente produtividade monocromática sem
precedentes
• Cumpra prazos apertados — rápidas velocidades em preto e branco de até 244 m (800 pés)
por minuto. Imprima quatro páginas de até 152,4 mm x 228,6 mm (6" x 9") e três páginas até o
tamanho A4.
• Otimize o tempo de funcionamento da impressora com a comprovada tecnologia HP Scalable
Printing Technology — minimize os defeitos de impressão e reduza desperdícios.
• Veja um desempenho robusto com um alto ciclo de serviço de até 111 milhões de páginas em
tamanho carta no modo retrato em preto e branco, 123 milhões em tamanho A4 e 211 milhões
de páginas de tamanho 152 x 229 mm (6" x 9") por mês.
• Maximize a disponibilidade de produção de sua impressora com recursos de controle de
qualidade fáceis e automatizados.

Aumente a lucratividade com uma economia atraente
• Reduza custos e aumente seu potencial de lucros com a impressão monocromática altamente
produtiva da HP.
• Use a mídia que seus clientes estão acostumados — imprima em uma ampla variedade de mídias
com o agente aglutinante HP.
• Obtenha o comprometimento da HP que você exige com desenvolvimento de mercado e
negócios, além de suporte técnico especializado.
• Tintas originais da HP e cabeças de impressão HP Thermal Inkjet de longa duração fornecem
desempenho consistente e confiável.
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Taxa de transferência

Preto: Até 244 m/min (800 pés/min)

Resolução

Resolução nativa: 1.200 injetores por polegada

Mídia

Manuseio: Alimentação de rolo contínuo com bobina firme
Largura do papel: 440 a 660 mm (15,7" a 26")
Peso: 60 a 215 g/m2, (1) 40 a 145 lb para texto, 80 lb para capa
Tipos de mídia: Ampla variedade de mídias offset padrão sem revestimento e mídia para jato de tinta

Impressão

Tecnologia de impressão: Thermal Inkjet
Tipo de tinta: Tintas HP com pigmento à base de água e agente aglutinante
Cores de tinta: Preto
Largura de impressão: Até 630 mm (24,9")
Comprimento de quadro impresso: De 203 a 1829 mm (8" a 72")
Ciclo de serviço: 111 milhões de imagens equivalentes a tamanho carta em modo retrato em preto e branco por mês; 86 milhões em
tamanho carta em modo paisagem; 123 milhões em tamanho A4; 211 milhões em tamanho 152 x 229 mm (6" x 9")

Dimensões (L x P x A)

3,0 x 12,2 x 2,7 m (117" x 480" x 107")(2)

Ambiente de
operação

Variação de temperatura em operação da impressora: Ideal de 15 a 30o C (59 a 86o F)
Variação de temperatura em operação de front-end digital: Consulte o resumo das especificações do servidor HP ProLiant em
hp.com/go/ProLiant ou consulte seu profissional em soluções HP
Umidade: Ideal de 40 a 60% UR; máxima de 15 a 80% UR (sem condensação)(3)

Requisitos
operacionais da
impressora

Tensão elétrica: 400 V a 480 V, trifásico
Consumo de energia (ocioso): 4 kW
Consumo de energia (típico durante a operação): 43 kW(4)

Suprimentos

Cabeças de impressão: cabeças de impressão HP (cabeças de impressão separadas para preto e agente aglutinante)
Suprimentos de tinta: recipientes de tinta HP de 200 litros (recipientes separados para preto e agente aglutinante)

Equipamentos/
configurações
opcionais

• Opções de configuração disponíveis para atender a requisitos de impressão específicos
• Unidades de desbobinamento e rebobinamento
• Acessório da estação de trabalho remota

Garantia

Garantia limitada de seis meses

As tintas para HP A50 PageWide Web
Press obtêm certificação de produto
sustentável concedida pela UL (em
UL 2801, denominado CCD-040,
um padrão EcoLogo®, no Canadá),
o que demonstra que atendem a
uma variedade de critérios rigorosos
relacionados à saúde humana e
considerações ambientais. Você pode
saber mais sobre essa certificação
em ul.com/environment

Inscreva-se para obter atualizações
hp.com/go/getupdated

Pode ser usada mídia mais leve para algumas aplicações.
Dimensões para configuração padrão com desbobinador ou rebobinador opcional.
3
O ambiente de operação ideal pode variar de acordo com a aplicação.
4
As estimativas são para a impressora básica apenas em mídia sem revestimento com cobertura de tinta
preta de 3 a 5%. A alimentação típica pode variar com base no ambiente, na velocidade de impressão,
densidade da tinta, configuração do secador e definições.
1
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Saiba mais em
hp.com/go/pagewidewebpress

Compartilhe com colegas
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