Waarom uw grootformaat
printer van HP upgraden?

Waarom upgraden van...
de HP DesignJet 500/510-printerserie naar de HP DesignJet T730-printer of HP DesignJet T830-multifunctieprinter
Verbeter de samenwerking
binnen uw team met
de HP DesignJet T830multifunctieprinter

Een verstandige investering voor kleine bedrijven
HP DesignJet
500-printerserie

HP DesignJet
510-printerserie

HP DesignJet T730-printer
en HP DesignJet T830multifunctieprinter

Verbeterde prestaties en veiligheid

Beter ontwerp en kwaliteit:

• Meer dan 3 keer sneller1: (A1/D-afdrukken in
28 seconden)
• Grotere cartridgeformaten: originele inktcartridges
van HP tot 300 ml
• Beveilig informatie met beveiligingsprotocollen
zoals IPSec
• Verbeterde afdrukresolutie: tot 2400 x 1200 dpi
• Verminder verwerkingstijd en verwerk ingewikkelde
bestanden met meer geheugen: 1 GB harde schijf

• Voorpaneel van touchscreen werkt als een smartphone:
gemakkelijk te gebruiken gebruikersinterface
• Automatische veltoevoer/-lade: druk op halve schaal af
en verminder verspilling met 50%2
• Robuust ontwerp voor kantoren en werkplekken,
verbeterde standaard, frame van bak uit één stuk,
sterke textielmand

Makkelijk afdrukken vanaf smartphone
of tablet3

Mobiel afdrukken, scannen, kopiëren
en delen

• Eenvoudige verbinding met Wi-Fi Direct: geen router,
geen probleem, de printer maakt zijn eigen Wi-Finetwerk
• Gemakkelijk te gebruiken met uw andere
kantoorapparaten: iOS en AndroidTM compatibiliteit met
HP Mobile Printing3
• Druk af van uw mobiele apparaat met de HP AiO Printer
Remote-app5 ingeschakeld door HP Mobile Printing
• Ondersteuning voor Windows 10 en MacOS X 10.10

• Een MFP ter grootte van een printer
• Maak kopieën met opschalen en verkleinen,
van A4/A naar A0/E
• Scan om te archiveren, of scan om te delen via
e-mail of in cloudopslag
• Gebruik uw tablet als een uitgebreide
voorpaneel voor geavanceerde
scanningfuncties

De HP DesignJet 500/510/800-printerserie naar de HP DesignJet T930- en T1530-printerserie
Vergroot de productiviteit en de veiligheid
Verbeterde kwaliteit en prestaties

HP DesignJet
500-printerserie

HP DesignJet
510-printerserie

HP DesignJet T930- en T1530printerserie
HP DesignJet
800-printerserie

• Tot 4,2 keer zo snel dan DesignJet 500: afdrukken
van A1/D-formaat in 21 seconden
• Verbeterde afdrukresolutie: tot 2400 x 1200 dpi
• Vaker onbeheerd afdrukken: 300-ml originele
inktcartridges van HP
• Beter lijnnauwkeurigheid met 6 inkten: inclusief originele
grijze en fotozwarte inkten van HP
• Versnelde verwerkingstijd: meer dan 40 tijden, meer
virtueel geheugen

Grotere productiviteit met eenvoudig en
efficiënt gebruiksgemak

Eenvoudig te beheren voor IT en met verbeterde
beveiliging

• Geïntegreerd uitvoerstapelaarplateau voor vlakke en
gesorteerde afdrukken
• Vergrote productiviteit met automatische toevoer aan de
voorzijde
• Bespaar ruimte in uw kantoor met deze compacte
36-inch-printer
• Beheer uw taken met een gemakkelijk te gebruiken
touchscreen dat werkt als een smartphone

• Beveilig informatie met beveiligingsprotocollen zoals IPSec,
afdrukken met pincode en andere mogelijke beveiligingsoplossingen,
waaronder Secure Disc Erase en Encrypted HD6
• 802.1x of met SNMPv3 ingeschakeld en de vergrendelingsinstellingen
op het voorpaneel voor verbeterde beveiliging
• Druk direct af naar uw printer vanaf een smartphone, tablet of USBstation3
• Vergroot de efficiëntie van werkgroepen met het taakcentrum—
beheer wachtrijen, houd kosten in de gaten, neem controle over
• Gemakkelijk te gebruiken met uw andere kantoorapparaten: iOS en
AndroidTM4 compatibiliteit met HP Mobile Printing3

De HP DesignJet 1050-printerserie naar de HP DesignJet T1530-printerserie
Toonaangevend7 op het gebied van klantervaringen en garant voor grote prestaties

HP DesignJet
1050-printerserie

HP DesignJet T1530-printerserie
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Verbeterde prestaties en kwaliteit

Verbeterde efficiëntie en beveiliging

• Tot 2,6 keer sneller: afdrukken van A1/D-formaten in
21 seconden
• Donkerzwart, soepele grijs met 6 inkten: inclusief
originele grijze en fotozwarte inkten van HP
• Verbeterde afdrukkwaliteit en lijnnauwkeurigheid:
1,5 keer meer kleuren, 2 keer betere lijnnauwkeurigheid,
2 keer betere afdrukresolutie (2400 x 1200 dpi): voor
resultaten van hoge kwaliteit
• Gemakkelijk te gebruiken touchscreen dat werkt als een
smartphone
• Versnelde verwerkingstijd: meer dan 40 tijden, meer
virtueel geheugen

• Bespaar tijd: 2 rollen met slimme omschakeling en
automatische correctie van scheefgelopen media
• Controleer mediarollen, bekijk de printerstatus en volg
taken gedurende het afdrukken met het taakcentrum.
• Druk 4 keer meer pagina's af voordat u een rol
vervangen moet worden
• Maak afdrukken zonder tussenkomst mogelijk: twee
rollen van 91,4 mm en originele HP inktcartridge tot
300 ml
• Beveilig informatie met beveiligingsprotocollen zoals
IPSec, 802.1x, SNMPv3, afdrukken met pincode en
andere opties6
• Druk complexe bestanden snel af: met een harde schijf
van 500 GB en parallelle verwerkingskracht.
Sluit het USB-station aan en druk direct af (TIFF, JPEG en
PDF's of verbind uw laptop en druk op afdrukken)

Grotere productiviteit met eenvoudig en
efficiënt gebruiksgemak
• Op internet aangesloten printer
• Automatische firmware-upgrades: altijd met de laatste
functies
• Gemakkelijk te gebruiken met andere kantoorapparaten:
iOS en AndroidTM4 compatibiliteit met HP Mobile Printing3
• Geïntegreerd uitvoerstapelaarlade voor 50 pagina's:
voor vlakke en gesorteerde afdrukken
• Vergrote productiviteit met automatische toevoer
aan de voorzijde
• Bespaar ruimte in uw kantoor met deze compacte
36-inch-printer
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HP DesignJet T520-printerserie

HP DesignJet T520-printerserie

HP DesignJet T120-printer

Middelgrote tot grote
werkgroepen "werkgroep,
beheerd"

Klein kantoor/
thuiskantoor/kleine
ontwerpstudio

Selecteer de HP DesignJet-printer die bij uw behoeften past

NIEUW
HP DesignJet T2530-multifunctieprinterserie

HP DesignJet T1300-printer

NIEUW
HP DesignJet T1530-printerserie

Kleine tot middelgrote
werkgroepen "werkgroep,
onbeheerd"

NIEUW
HP DesignJet T930-printerserie

HP DesignJet T790-printerserie

HP DesignJet T795-printer

NIEUW
HP DesignJet T730-printer

NIEUW
HP DesignJet T830-multifunctieprinter

24 inch

36 inch

1. Vergeleken met vorige HP modellen
2. Afdrukken op vellen maakt extra werk- en snijverspilling van afdrukken overbodig op gelijkwaardige
printers met rollen op de markt per september 2015. Bijvoorbeeld: afdrukken op halve schaal
(13,5 inches) op een normale (36 inches) rol, resulteert in 50% minder papierverspilling en daarbij
behorende arbeidsuren.
3. Voor lokaal afdrukken moeten het mobiele apparaat en de printer zich op hetzelfde netwerk bevinden
(meestal Wi-Fi-toegangspunt om draadloze naar bekabelde verbindingen te overbruggen) of een
directe draadloze verbinding hebben. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving
en de afstand tot het toegangspunt. Draadloze werking is alleen compatibel met werking op 2,4 GHz.
Voor afdrukken op afstand is een internetverbinding vereist met een op internet aangesloten printer
van HP. Het gebruik van draadloos breedband vereist een afzonderlijk aangekocht servicecontract
voor mobiele apparaten. Doe bij de serviceprovider navraag over de dekking en beschikbaarheid in
uw gebied.
Zie: Voor meer informatie: hp.com/go/designjetmobility.

42 en 44 inch

4. De HP Print Service Plugin-app is beschikbaar voor mobiele Android™-apparaten met Android™ v.4.4
of later. De app is gratis beschikbaar op Google Play.
5. De mobiele app HP All-in-One Printer Remote is beschikbaar voor Apple® iPad, iPhone en iPod Touch
uitgevoerd met iOS v7.0 of nieuwer en voor mobiele apparaten met Android™ die zijn uitgevoerd met
Android™ v4.4 of nieuwer. De mobiele app HP All-in-One Printer Remote is gratis beschikbaar in de
Apple® voor mobiele apparaten van Apple® en in de Google Play Store voor mobiele apparaten met
Android™.
6. Tot de optionele beveiligingsoplossingen behoren Secure Disk Erase (beschikbaar voor alle modellen)
en Encrypted HD (alleen voor sommige modellen).
7. Meest efficiënte gebruikerservaring, hoogste productiviteit.

Ontdek meer: hp.com/go/designJetoffice
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