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HP DESIGNJET T520 24in ePrinter CQ890A

Cena : 5.912,61 zł
Nr katalogowy : CQ890A
Producent : HEWLETT PACKARD
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena : brak recenzji

Uzyskuj szybkie i profesjonalne rezultaty przy pomocy tej bogatej w funkcje drukarki wielkoformatowej.
●

●
●
●

Wydruki do 2400 dpi oryginalne tusze HP zapewniają żywe kolory, wyraziste linie i dokładne szczegóły. Należy używać materiałów firmy HP w celu
uzyskania optymalnych, niezawodnych rezultatów.
Przetwarzaj złożonych plików z dużą prędkością: otrzymaj wydruk D/A1 w 35 sekund dzięki 1 GB pamięci RAM i technologii HP-GL/2.
Dostarczaj projekty architektoniczne, mapy, zdjęcia i prezentacje w niezmiennie wysokiej jakości, stosując oryginalne tusze HP.
Zmniejsz czasy przestojów i zwiększ produktywność oryginalne tusze HP pozwalają zadbać o niezmiennie wyjątkową jakość już od pierwszego wydruku.

Przekonaj się, na czym polega łatwe i wygodne drukowanie.
●
●
●
●

Intuicyjny, pełnokolorowy panel dotykowy 109 mm (4,3 cala) ułatwia nawigację i umożliwia dostęp i drukowanie plików bezpośrednio z drukarki.
Rzeczywiste podglądy wydruku ułatwią szybkie i dokładne ukończenie pracy oraz pozwolą uniknąć kosztownych błędów.
Drukuj dokumenty w formacie do 914 mm (36 cali) szerokości dzięki wbudowanemu podajnikowi B+/A3 i przedniej rolce na nośniki.
Z łatwością podłącz drukarkę tam, gdzie jest potrzebna, a następnie podłącz do niej wszystkich pracowników za pośrednictwem zintegrowanej łączności
Wi-Fi.

Drukuj z niemal każdego miejsca.
●

●
●
●

Korzystaj z drukarki HP Designjet ePrinter za pośrednictwem laptopa, smartfonu wyposażonego w oprogramowanie Apple lub Android lub tabletu,
korzystając z funkcji HP Designjet ePrint & Share.
Uzyskuj dostęp i drukuj wielkoformatowe projekty gdy jesteś z dala od pracowni, korzystając z HP Designjet ePrint & Share.
Automatycznie zapisuj kopie prac w chmurze i miej do nich dostęp z dowolnego miejsca dzięki HP Designjet ePrint & Share.
Przesyłaj projekty w wiadomościach e-mail do drukarki HP Designjet T520 ePrinter i drukuj, korzystając z funkcji łączności internetowej.

PARAMETRY:
Obszar zastosowań
Obsługiwane systemy
operacyjne

Format
Rozdzielczość druku
Druk Photo
Interfejs
Czytnik kart pamięci
Port PictBridge
Język drukarki
Zainstalowana pamięć

Zaawansowane
- Mac OS X v10.6
- Microsoft Windows 7
- Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium
- Windows XP Professional/Home (SP3 lub nowszy)
- A4
- A3
- A3+
Do 2400 x 1200 dpi po optymalizacji z wejściowych 1200 x 1200 dpi po
wybraniu funkcji optymalizacji dla papieru fotograficznego.
tak
- USB
- LAN 10/100
- WiFi
nie
nie
HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4
1 GB
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Podajnik papieru

Gramatura papieru

Nośniki

Druk dwustronny
Wymiary
Waga
Informacje o gwarancji

Pozostałe parametry

Materiały eksploatacyjne
oryginalne

- Podajnik arkuszy; rolka podająca; podajnik wejściowy; automatyczna
gilotyna
- Podajnik wejściowy: od 210 x 279 do 330 x 482 mm; podawanie
ręczne: od 330 x 482 do 610 x 1897 mm; rolka: od 279 do 610 mm;
Od 60 do 280 g/m (rolka/podawanie ręczne); Od 60 do 220 g/m
(podajnik wejściowy)
Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o
dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), papier
techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), folia
(przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, błyszczący,
półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny
(samoprzylepny, polipropylen)
ręczny
987 x 530 x 932 mm (sz. x gł. x wys.)
34 kg
Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy
technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych
przepisów prawnych.
- Temperatura pracy od 5 do 40C
- Temperatura przechowywania od -25 do 55C
- Wilgotność podczas pracy Wilgotność wzgl. 2080%
- Wilgotność przechowywania Wilgotność względna od 0 do 95%
- 48 dB(A), < 16 dB(A) (tryb czuwania)
- 6,5 B(A), < 3,4 B(A) (tryb czuwania)
Prędkość druku
- Rysunki liniowe: 35 s/str., 70 wydruki w formacie A1 na godzinę
- Kolorowe obrazy: 22,4 m/h na nośnikach powlekanych; 2,9 m/h na
nośnikach błyszczących
Wkład atramentowy HP 711: czarny (80 ml); czarny (38 ml); błękitny,
purpurowy, żółty (29 ml)

