Especificações técnicas

Capa reforçada HP DesignJet1
Reforce seu dispositivo
Oferecendo maior proteção em ambientes difíceis e empoeirados, a capa reforçada
HP DesignJet1 ajuda a garantir que sua impressora esteja pronta onde quer que você
precise dela

A capa reforçada HP DesignJet é ideal para setores onde a poeira e os danos sejam
uma ameaça, incluindo construção, mineração, petróleo e gás, entre outros.

PRESERVE durante o
transporte
Ao mover sua impressora do
escritório para outro local, a capa
reforçada a protege contra
arranhões, batidas e outros
acidentes em trânsito.

PROTEJA no local

SEGURANÇA durante o uso

Ao mover a impressora em locais
com terreno difícil e irregular, as
grandes rodas reforçadas da capa
fornecem estabilidade e tração
para uma mobilidade fácil e
segura.

Ao usar a impressora com a
capa reforçada, você a achará
incrivelmente fácil de abrir e fechar.
Proteja o dispositivo contra
poeira e água com a capa fechada;
preserve contra batidas e golpes
mesmo quando estiver aberta.

Para obter mais informações, acesse
hp.com/go/designjetT830
hp.com/go/designjetT730
1

Essa capa foi projetada para ajudar a proteger seu dispositivo contra danos acidentais de pequenos golpes, poeira ou água. Nenhuma garantia pode ser feita pelo fabricante.

HP DesignJet

25 years reinventing design
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Montagem

Dimensões 1.542 x 565 x 639 mm (60,7" x 22,2" x 25,2")
com a
embalagem
(l x p x a)
Peso com a 38 kg (83,8 lb)
embalagem

BASE

O que vem
na caixa
Garantia

Capa de tecido, suporte para impressora, chave de fenda, pinos
com rosca, parafusos e arruelas, pés com rodas, suportes laterais,
guia de instalação
90 dias, substituição

Informações para pedidos
Produto

N9M07A
T5D66A
T5D67A

IMPRESSORA

Capa reforçada HP DesignJet
HP DesignJet T730 com capa reforçada (não
disponível no Brasil)
Multifuncional HP DesignJet T830 com capa
reforçada (não disponível no Brasil)

LATERAL

CAPA DE TECIDO

1. Capa reforçada em tecido
2. Suporte para impressora da capa
reforçada
3. Chave de fenda
4. Os pinos com rosca devem ser
aproveitados para que sejam
consistentes

5. Parafuso (45 mm de comprimento)
6. Parafuso (35 mm de comprimento)
7. Parafusos e arruelas
8. Pés com rodas
9. Suporte lateral da capa reforçada

Capa reforçada HP DesignJet
para multifuncional HP DesignJet T830
e impressora HP DesignJet T730
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