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HP DesignJet Rugged Case1
Maak uw apparaat robuust
De HP DesignJet Rugged Case1 zorgt ervoor dat u uw printer kunt gebruiken
waar u maar wilt, door extra bescherming te bieden in ruige, stoffige omgevingen.

De HP DesignJet Rugged Case is het meest geschikt voor sectoren waar
stof en schade vaker voorkomen, zoals in de bouw, mijnbouw, olie- en
gasindustrie, en anderen.

BESCHERMT tijdens vervoer

BESCHERMT op locatie

VEILIG tijdens gebruik

Wanneer u uw printer van het
kantoor verplaatst naar een andere
locatie, biedt de Rugged Case
bescherming tegen krassen,
schokken en andere ongelukken
onderweg.

Wanneer de printer wordt
verplaatst naar een locatie
met ruw en onregelmatig
terrein, zorgen de grote,
robuuste wielen onder de
kast voor stabiliteit en grip,
wat resulteert in veilige en
eenvoudige mobiliteit.

Wanneer u de printer gebruikt in
de Rugged Case, zult u merken
hoe eenvoudig deze te openen
en te sluiten is. Bescherm het
apparaat tegen stof en water
door de Case te sluiten. Zelfs
als de Case openstaat, wordt
de printer beschermd tegen
botsingen en schokken.

Raadpleeg voor meer informatie
hp.com/go/designjetT830
hp.com/go/designjetT730
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Deze Case is ontworpen om u te helpen uw apparaat te beschermen tegen onbedoelde schade door kleine botsingen, stof of water. Er kunnen geen garanties worden gegeven door de fabrikant.
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Technische specificaties

Verzameling

Afmetingen 1542 x 565 x 639 mm
bij verzending
(b x d x h)

BASIS

Gewicht bij
verzending

38 kg

Inhoud van
de doos

Stoffen afdekking, printerondersteuningsstuk,
schroevendraaier, schroefknoppen, schroeven en
sluitringen, wieltjes, ondersteuningsstukken aan de zijkant,
installatiehandleiding
90 dagen, vervanging

Garantie

Bestelgegevens
Product

N9M07A
T5D66A
T5D67A

PRINTER

HP DesignJet Rugged Case
HP DesignJet T730 met Rugged Case alleen
beschikbaar in AMS
HP DesignJet T830 MFP met Rugged Case alleen
beschikbaar in AMS

ZIJKANT

STOFFEN TAS

1. Stoffen afdekking Rugged Case
2. Printerondersteuningsstuk Rugged Case
3. Schroevendraaier
4. Schroefknoppen
5. Torxschroef (45 mm lang)
6. Torxschroef (35 mm lang)
7. Schroeven en sluitringen
8. Wieltjes
9. Ondersteuningsstuk zijkant Rugged Case

HP DesignJet Rugged Case
voor HP DesignJet T830-multifunctieprinter
en HP DesignJet T730-printer
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