HP büyük boyutlu
yazıcınızı neden
yükseltmeniz gerekir?

Neden...
HP DesignJet 500/510 Yazıcı serisinden HP DesignJet T730 Yazıcıya veya HP DesignJet T830 Çok İşlevli Yazıcıya yükseltme yapılmalıdır?
HP DesignJet T830 Çok İşlevli
Yazıcı ile ekip işbirliğini bir
üst düzeye çıkarın

Küçük ölçekli işletmeler için akıllı bir yatırım
HP DesignJet 500
Yazıcı serisi

HP DesignJet 510
Yazıcı serisi

HP DesignJet T730 Yazıcı ve
HP DesignJet T830 Çok İşlevli Yazıcı

İyileştirilmiş performans ve güvenlik

Daha iyi tasarım ve yüksek kalite:

• 3 katından da fazla daha hızlı1—(28 saniyede A1/D
baskısı)
• Daha büyük kartuş boyutu; 300 ml'ye kadar Orijinal
HP mürekkep kartuşları
• Bilgileri IPSec gibi güvenlik protokolleriyle güvende
tutun
• İyileştirilmiş baskı çözünürlüğü; en fazla
2400 x 1200 dpi
• İşlem süresini kısaltın ve daha fazla bellek ile karmaşık
dosyaları işleyin; 1 GB sabit disk

• Ön panel dokunmatik ekranı akıllı telefon gibi çalışır;
kullanıcı dostu arayüzü vardır
• Otomatik sayfa beslemesi/tepsisi; yarım ölçekte baskı
yapın ve fireyi %50 azaltın2
• Ofis ve saha ortamları için dayanıklı tasarım,
güçlendirilmiş stand, tek parça tepsi çerçevesi, güçlü
kumaş tepsisi

Akıllı telefon veya tabletten kolayca
baskı alın3

Mobil baskı, tarama, kopyalama ve
paylaşma

• Wi-Fi Direct özelliği ile kolay bağlantı; yönlendirici yok,
sorun yok, yazıcı kendi Wi-Fi ağını oluşturur
• Diğer ofis cihazlarınızla kolayca tümleşik çalışır;
HP Mobil Baskı3 ile iOS ve AndroidTM uyumluluğu3
• HP Mobil Baskı tarafından sağlanan HP AiO Printer
Remote uygulaması ile mobil cihazınızdan baskı yapın5
• Windows 10 ve MacOS X 10.10 desteği

• Bir yazıcı ile karşılaştırılabilir boyutta MFP
• Daha büyük ve küçük ölçekte A4/A'dan A0/E'ye
kadar baskı yapın
• Arşive tarayın veya e-posta üzerinden ya da
bulut depolarında paylaşmak için tarayın
• Gelişmiş tarama özellikleri için tablet cihazınızı
uzatılmış ön panel olarak kullanın

HP DesignJet 500/510/800 Yazıcı serisi HP DesignJet T930 ve T1530 Yazıcı serisine
Daha yüksek üretkenlik ve güvenlik
İyileştirilmiş kalite ve performans

HP DesignJet 500
Yazıcı serisi

HP DesignJet 510
Yazıcı serisi

HP DesignJet T930 ve T1530
Yazıcı serisi
HP DesignJet 800
Yazıcı serisi

• DesignJet 500 modelinden 4,2 kat daha hızlı;
21 saniyede A1/D baskısı
• İyileştirilmiş baskı çözünürlüğü; en fazla 2400 x
1200 dpi
• Daha yüksek gözetimsiz baskı; 300 ml'ye kadar Orijinal
HP mürekkep kartuşları
• 6 mürekkep ile daha iyi çizgi doğruluğu; Orijinal HP gri ve
fotoğraf siyahı mürekkepler de sete dahildir
• Hızlandırılmış işleme süresi; 40 katı daha fazla sanal
bellek

Kolay ve verimli kullanıcı deneyimiyle daha
yüksek verimlilik

BT açısından kolay yönetilebilir ve gelişmiş
güvenlikli

• Tümleşik çıktı istifleme tepsisi düzgün ve harmanlanmış
baskılar sağlar
• Gerçek otomatik önden yükleme ile artırılan verimlilik
• Bu kompakt 914 mm (36 inç) yazıcıyla ofisinizde yerden
tasarruf edin
• Akıllı telefon gibi çalışan kullanıcı dostu dokunmatik
ekran ile işlerinizi yönetin

• IPSec, PIN'li baskı gibi güvenlik protokolleriyle ve Güvenli
Disk Silme, Şifreli sabit disk gibi isteğe bağlı güvenlik
çözümleriyle bilgiyi koruyun6
• 802.1x veya SNMPv3 etkinleştirme ve Ön Panel Kilidi
Ayarları ile güvenlik artırılabilir
• Akıllı telefondan, tabletten veya USB sürücüsünden
doğrudan yazıcınıza baskı yapın3
• İş merkezini kullanarak çalışma grubu verimliliğini
iyileştirin; kuyrukları yönetin, maliyetleri izleyin,
kontrolü ele alın
• Diğer ofis cihazlarınızla kolayca tümleşik çalışır; HP
Mobil Baskı3 ile iOS ve AndroidTM4 uyumluluğu

HP DesignJet 1050 Yazıcı serisi HP DesignJet T1530 Yazıcı serisine
Müşteri deneyimi ve yüksek performans açısından liderlik7

HP DesignJet 1050
Yazıcı serisi

HP DesignJet T1530 Yazıcı serisi
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İyileştirilmiş performans ve kalite

Artırılmış verimlilik ve güvenlik

• 2,6 kez daha hızlı; A1/D baskısı
21 saniyede
• 6 mürekkep ile koyu siyahlar ve yumuşak griler; Orijinal
HP mürekkeplerinden gri ve fotoğraf siyahı da sete dahil
• İyileştirilmiş baskı kalitesi ve daha iyi çizgi doğruluğu;
1,5 kat daha fazla renk, 2 kat daha iyi çizgi doğruluğu,
2 kat daha iyi baskı çözünürlüğü (2400 x 1200 dpi); daha
yüksek kaliteli sonuçlar için
• Akıllı telefon gibi çalışan kullanıcı dostu dokunmatik
ekran
• Hızlandırılmış işleme süresi; 40 katı daha fazla sanal
bellek

• Zamandan tasarruf edin; akıllı geçiş özellikli 2 rulo,
otomatik basıklık düzeltmesi
• Ortam rulolarını izleyin, yazıcı durumunu görüntüleyin
ve iş merkezi üzerinden baskı sırasında işleri takip edin
• Rulo değiştirmeden 4 katı daha fazla sayfa yazdırın
• İki adet 91,4 m'lik (300 ft) rulosu ve 300 ml'lik Orijinal
HP mürekkep kartuşları ile daha uzun süre gözetimsiz
baskı yapın
• IPSec, 802.1x, SNMPv3, PIN'li baskı gibi güvenlik
protokolleriyle ve diğer seçeneklerle bilgiyi koruyun6
• Karmaşık dosyaları hızlı yazdırın; 500 GB sabit disk,
paralel işleme gücü
Takın ve doğrudan USB sürücünüzden baskı yapın
(TIFF, JPEG, ve PDF dosyaları veya dizüstünüzü bağlayın
ve yazdır komutunu kullanın)

Kolay ve verimli kullanıcı deneyimiyle daha
yüksek verimlilik
• Web bağlantılı yazıcı
• Otomatik ürün yazılımı yükseltmeleri; her zaman için
en son işlevleri edinin
• Diğer ofis cihazlarınızla kolayca tümleşik çalışır;
HP Mobil Baskı3 ile iOS ve AndroidTM4 uyumluluğu
• Tümleşik 50 sayfalık çıktı istifleme tepsisi; düzgün ve
harmanlanmış baskılar sağlar
• Gerçek otomatik önden yükleme ile artırılan verimlilik
• Bu kompakt 914 mm (36 inç) yazıcıyla ofisinizde yerden
tasarruf edin
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HP DesignJet T520 Yazıcı serisi

Küçük ve orta ölçekli çalışma
grupları "çalışma grubu,
yönetilen"

HP DesignJet T520 Yazıcı serisi

HP DesignJet T120 Yazıcı

Orta ve büyük ölçekli çalışma
grupları "çalışma grubu,
yönetilen"

Küçük ofis/ev ofis/
küçük tasarım stüdyosu

İhtiyaçlarınız açısından ideal olan HP DesignJet çözümünü seçin

YENİ
HP DesignJet T2530 Çok İşlevli Yazıcı serisi

HP DesignJet T1300 Yazıcı

YENİ
HP DesignJet T1530 Yazıcı serisi

YENİ
HP DesignJet T790 Yazıcı serisi

HP DesignJet T930 Yazıcı serisi

HP DesignJet T795 Yazıcı

YENİ
HP DesignJet T730 Yazıcı

YENİ
HP DesignJet T830 Çok İşlevli Yazıcı

610 mm (24 inç)

914 mm (36 inç)

1. Önceki HP modelleriyle karşılaştırıldığında.
2. 2015 Eylül itibariyle piyasada bulunan rulo tabanlı eşdeğer performanslı yazıcılarda sayfaya baskı,
ilave işlemleri ortadan kaldırır ve fireyi azaltır. Örneğin, normal bir (914 mm - 36 inç) ruloda yarım
ölçek (330 mm - 13,5 inç) baskı %50'den fazla kağıt ve bunları kesmek için ilave işçilik kaybı demektir.
3. Yerel yazdırma mobil cihazın ve yazıcının aynı ağda olmasını (genellikle Wi-Fi erişim noktaları kablosuz
bağlantıyı kablolu bağlantılara köprüler) veya doğrudan bir kablosuz bağlantıya sahip olmasını
gerektirir. Kablosuz performansı, fiziksel çevre ve erişim noktasına olan mesafeye bağlıdır. Kablosuz
işlemler yalnızca 2,4 GHz altında çalışma ile uyumludur. Uzaktan baskı Internet bağlantısı ile web
bağlantılı HP yazıcı gerektirir. Kablosuz geniş bant kullanımı, mobil cihazlar için ayrıca satın alınmış
bir hizmet sözleşmesi gerektirir. Bulunduğunuz yerdeki kapsam ve kullanılabilirlik açısından servis
sağlayıcınıza danışın.
Bkz: Ayrıntılar için bkz. hp.com/go/designJetmobility.

1067 ve 1118 mm
(42 ve 44 inç)

4. HP Baskı Hizmeti Eklentisi uygulaması, Android™ v.4.4 veya üstü çalıştıran Android™ mobil cihazlar
için mevcuttur. Uygulama Google Play'de ücretsiz sunulmaktadır.
5. HP All-in-One Yazıcı Uzaktan Baskı mobil uygulaması iOS v7.0 veya üstünü çalıştıran Apple® iPad,
iPhone ve iPod Touch için ve Android™ v4.4 veya üstünü çalıştıran Android™ mobil cihazlar için
mevcuttur. HP All-in-One Yazıcı Uzaktan Baskı mobil uygulaması Apple® mobil cihazlar için Apple®
App Store'dan ve Android™ mobil cihazlar için de Google Play Store'dan ücretsiz edinilebilir.
6. İsteğe bağlı güvenlik çözümleri arasında Güvenli Disk Silme (tüm modeller için kullanılabilir) ve Şifreli
HD (yalnızca belirli modellerde kullanılabilir) yer alır.
7. En verimli kullanıcı deneyimiyle en yüksek verimlilik.

Daha fazla bilgi alın: hp.com/go/designJetoffice
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