
HP Designjet T2300 eMultifunction nyomtatósorozat

Az első internetes multifunkcionális nyomtató.

1 A frissíthető funkciók 2011-től lesznek elérhetők.

● Automatikus nyomtatási beállításokkal és képbeágyazással papír takarítható
meg.

● A hatékony telepítési és karbantartási eljárások miatt kisebb a tintapazarlás.
●

Ingyenes, kényelmes HP tintapatron- és nyomtatófej-újrahasznosítás1.
● FSC™ minősítésű HP papírokkal használható.

ENERGY STAR® minősítés

1A program elérhetősége változó. Részletek: www.hp.com/recycle.

Elérés és nyomtatás bárhonnan – internetes
beolvasással1.
● Rajzok és vázlatok gyors beolvasása, valamint tartalmak

internetes1 feltöltése az egyszerű hozzáférés és
megosztás érdekében.

● Fájlok internetes, valamint az érintőképernyőn1 keresztül
történő közvetlen nyomtatása és megosztása: a
nyomtatható formátumú fájlok tárolására szolgáló HP
ePrint & Share elnevezésű HP internetes könyvtár
összeköttetést biztosít projektjei, csapata és nyomtatói
között.

● A HP kivételesen egyszerű, helyfüggetlen nyomtatást
biztosít: nyomtasson közvetlenül USB flash meghajtójáról;
számítógépre nincs szükség.

● Bármilyen HP Designjet nyomtatóra nyomtathat anélkül,
hogy új számítógép használata esetén illesztőprogramot
kellene telepítenie.

Lehetővé teszi a tartalmak kezelését és csapatokkal,
partnerekkel és ügyfelekkel való azonnali
megosztását.
● A vázlatokat és kézzel írt megjegyzéseket emelje ki

feltűnő színnel, olvassa be őket, majd küldje el
távmunkában dolgozó kollégáinak vagy beszállítóinak.

● A hatékony együttműködés érdekében: olvasson be
kényelmesen, közvetlenül nyomtatáskész fájlokat a HP
ePrint & Share programba és/vagy e-mailbe1.

● A két online papírtekercs és az intelligens váltás
segítségével egyszerre több feladatot is képes elvégezni.

● A beágyazott nyomtatási profilokkal rendelkező HP
adathordozók és eredeti HP kellékanyagok használata
mindig kiváló minőséget biztosít; a kinyomtatott anyag
minden egyes alkalommal tökéletes.

Egyszerű, intuitív kezelés – kiváló felhasználói
élmény.
● A HP multifunkcionális e-nyomtatója egyetlen

gombnyomásra teszi lehetővé a nyomtatást, beolvasást
és másolást, az automatikus színkalibrálás pedig
csökkenti a hibák és a szükséges beavatkozások
számát, valamint a keletkező szemétmennyiséget.

● A HP ePrint & Share megoldással a felhasználó
nyomtatásra kész PDF-fájlokat hozhat létre nyomtatás
közben

● Az nyomtatandó oldalak megjelenítése intuitív kezelésű
és egyszerűen használható színes érintőképernyőn

keresztül történik, amely pontos, valós idejű
nyomtatásielrendezés-előnézeteket biztosít.

● Webes megjelenítés, egyszerű frissítések1.



HP Designjet T2300 eMultifunction nyomtatósorozat

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

MŰSZAKI ADATOK
Nyomtatás
Vonalas rajzok 80 A1 nyomat óránként
Színes képek 41 m²/ó bevonatos hordozóanyagon

3,1 m²/h fényes hordozóanyagon
Nyomtatási felbontás Max. 2400 x 1200 dpi optimalizált és 1200 x 1200 dpi bemeneti felbontás,

optimalizálás a kiválasztott fotópapírnak megfelelően
Margók (felső x alsó x bal x jobb) Tekercs: 5 mm (felső), 5 mm (jobb), 5 mm (bal), 5 mm (alsó); szegélymentesen,

fotópapírokon
Lap: 5 mm (felső), 5 mm (jobb), 5 mm (bal), 17 mm (alsó)

Műszaki jellemzők HP termál tintasugaras
Festéktípusok Festékalapú (C, M, Y, G, pK); pigment alapú (mK)
Tintaszínek 6 (ciánkék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga)
Festékcsepp 6 pl (C, M, pK, G), 9 pl (Y, mK)
Vonalpontosság +/- 0.1%
Minimális vonalszélesség 0,02 mm (HP-GL/2 címezhetőség)
Garantált minimális vonalvastagság 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximális nyomtatási hossz 91 m (alkalmazástól függ)
Lapolvasási sebesség Akár 3,81 cm/s (színes, 200 dpi); akár 11,43 cm/s (szürkeárnyalat, 200 dpi)
Másolási felbontás Legfeljebb 600 dpi
Maximális beolvasási szélesség 91,4 x 237,8 cm
Maximális beolvasási vastagság 0,8 mm
Kicsinyítés/nagyítás 25–400%
Másolatok maximális száma Legfeljebb 99 másolat
Másoló beállításai Másolat minősége; színes másolás; tekercs; tartalom típusa; eredeti papír típusa;

háttér-eltávolítás; kontraszt; kiegyenesítés
Hordozóanyagok
Kezelés Nyomtató: lapadagolás, kétféle automatikus tekercsadagolás, automatikus

tekercsváltás, automatikus vágó; lapolvasó: egyenes lapolvasási papírút papírlap
és karton eredeti példányokhoz

Típusok Nyomtató: rajz- és bevonatos papír, műszaki papír, fólia, fényképészeti papír,
hátsó megvilágítású, öntapadós; lapolvasó: nem koptató papír, pergamen,
áttetsző, Mylar, újrahasznosított, tervrajz, karton (farostlemez, kőlapok, fémlapok
vagy csiszoló, piszkos, durva, éles szélű, fémkapcsos, égett felületű anyagok
nem)

Súly 60–328 g/m²
Méret 210 x 279 – 1118 x 1676 mm
Vastagság Max. 0,8 mm
Memória
Alapkiépítésben 32 GB
Merevlemez 160 GB alapkivitelben
Csatlakoztatás
Illesztőfelületek (alaptartozék) Gigabit Ethernet (1000Base-T); EIO Jetdirect kiegészítő bővítőhely; Nagy

sebességű USB 2.0
Illesztőfelületek (opcionális) Kompatibilis HP Jetdirect hálózati kártyák
Nyomtatónyelvek (alaptartozék) T2300 eMultifunction: TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;

T2300 PostScript eMultifunction: Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF,
JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;

Meghajtók készletezve T2300 eMultifunction: HP-GL/2, HP-RTL illesztőprogramok Windows operációs
rendszerhez (AutoCAD 2000 vagy újabb verzióra optimalizálva); HP PCL 3 GUI
illesztőprogram Mac OS X-hez; T2300 PostScript eMultifunction: HP-GL/2, HP-RTL
illesztőprogramok Windows operációs rendszerhez (AutoCAD 2000 vagy újabb
verzióra optimalizálva); PostScript Windows, Linux és Mac illesztőprogramok;

Javasolt rendszerkövetelmények
Mac Mac OS X v10.4, v10.5: PowerPC G4, G5, vagy Intel® Core processzor, 1 GB

RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület; Mac OS X v10.6: Mac számítógép
Intel® Core processzorral; 2 GB RAM; 4 GB szabad merevlemez-terület

Windows Windows® 7: 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor (1 GHz), 2 GB
RAM (32 bites) vagy 4 GB RAM (64 bites), 4 GB szabad merevlemez-terület;
Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium: 32 bites (x86) vagy 64
bites (x64) processzor (1 GHz), 2 GB RAM; 4 GB szabad merevlemez-terület;
Microsoft® Windows® XP Professional/Home (SP2 vagy újabb): Intel Pentium
vagy AMD K6™/Athlon™/Duron™ család (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB szabad
merevlemez-terület

Méretek (sz x mé x ma)
Nyomtató 1771 x 1010 x 1124 mm
Szállítás 1930 x 766 x 827 mm
Súly
Nyomtató 103 kg
Szállítás 135 kg
A doboz tartalma
CN727A HP Designjet T2300 eMultifunction nyomtató; nyomtatófejek; induló

tintapatronok; nyomtatóállvány; orsó; gyorshivatkozási kézikönyv;
üzembehelyezési útmutató; üzembehelyezési szoftver; Scan2CAD szoftver; USB
kábel; tápkábel

CN728A HP Designjet T2300 PostScript eMultifunction nyomtató; nyomtatófejek; induló
tintapatronok; nyomtatóállvány; orsó; gyorshivatkozási kézikönyv;
üzembehelyezési útmutató; üzembehelyezési szoftver; Scan2CAD szoftver; USB
kábel; tápkábel

Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet 5–40°C
Tárolási hőmérséklet -25–55ºC
Tárolási páratartalom 0–95% relatív páratartalom

Akusztikus
Hangnyomás 43 dB(A)
Hangteljesítmény 6,1 B(A)
Energiafogyasztás
Maximum < 120 W (aktív); < 41 W (készenlét); < 11 W / beágyazott Digital Front End esetén < 28

W (alvó üzemmódban); < 0,1 W (manuálisan kikapcsolva)
Áramellátási
követelmények

Bemenő feszültség: 100–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Tanúsítvány
Biztonságtechnikai
ismérvek

EU (LVD és EN 60950-1 megfelelőségű); Oroszország (GOST)

Elektromágneses B osztályú ITE termékmegfelelőség: EU (EMC irányelv)
ENERGY STAR Igen
Garancia

Két év korlátozott jótállás a hardverelemekre. A garanciális és támogatási lehetőségek
termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változhatnak.

Termék
CN727A HP Designjet T2300 eMultifunction nyomtató
CN728A HP Designjet T2300 PostScript eMultifunction nyomtató
Tartozékok
Q6709A HP Designjet 1118 mm-es tekercsadagoló orsó
CN501A HP Designjet külső merevlemez
J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver
CN454A SCP reprocontrol for HP (1 nyomtató)
CN455A SCP reprocontrol for HP (2 nyomtató)
Festékadagolók
C9380A HP 72 szürke és fotó-fekete nyomtatófej
C9383A HP 72 Magenta and Cyan Printhead (bíborvörös és ciánkék nyomtatófej)
C9384A HP 72 Matte Black and Yellow Printhead (mattfekete és sárga nyomtatófej)
C9397A HP 72 69 ml-es fekete fotó tintapatron
C9398A HP 72 69 ml-es cián tintapatron
C9399A HP 72 69 ml-es bíbor tintapatron
C9400A HP 72 69 ml-es sárga tintapatron
C9401A HP 72 69 ml-es szürke tintapatron
C9403A HP 72 130 ml-es mattfekete tintapatron
C9370A HP 72 130 ml-es fekete fotó tintapatron
C9371A HP 72 130-ml Cyan Ink Cartridge (ciánkék tintapatron)
C9372A HP 72 130-ml Magenta Ink Cartridge (bíborvörös tintapatron)
C9373A HP 72 130-ml Yellow Ink Cartridge (sárga tintapatron)
C9374A HP 72 130 ml-es szürke tintapatron
CH575A HP 726 300 ml-es matt fekete Designjet tintapatron
Hordozó-kellékanyagok
C6030C HP fényezett vastag papír – 914 mm x 30,5 m
Q1397A HP univerzális rajzpapír - 914 mm x 45,7 m
CG891A HP újrahasznosított rajzpapír, 1067 mm x 45,7 m
Szerviz és támogatás
UX901E HP Care Pack, következő munkanapi Designjet T2300eMFP hardvertámogatás, 3 év
UX908E HP Care Pack, következő munkanapi Designjet T2300eMFP hardvertámogatás, 4 év
UX907E HP Care Pack, következő munkanapi Designjet T2300eMFP hardvertámogatás, 5 év
UX902E HP Care Pack, 4 órás válaszidő 13x5 Designjet T2300eMFP hardvertámogatás, 3 év
UX915PE HP Care Pack, garanciaidőn túli következő munkanapi Designjet T2300eMFP hardvertámogatás, 1 év
UX914PE HP Care Pack, garanciaidőn túli következő munkanapi Designjet T2300eMFP hardvertámogatás, 2 év
UX917PE HP Care Pack, garanciaidőn túli 4 órás válaszidő 13x5 Designjet T2300eMFP hardvertámogatás, 1
év
H4518E HP Care Pack, hálózati telepítés Designjet T23-71XX, 400-6200 SVC

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a
vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás
megóvásában és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az
egyéni igényekhez igazított támogatással.

További információ a HP nagy formátumú méretekkel és hordozóanyagokkal
kapcsolatban: http://www.hp.com/go/designjet/supplies

További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com
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