
HP Designjet T520 ePrinter sorozat

Gyors, professzionális, könnyen kezelhető, webre csatlakozó, A1/610 mm és A0/914 mm (24 és
36 hüvelykes) nyomtató.

1 Működéséhez HP Designjet ePrint & Share-fiók, a nyomtatón aktív internetkapcsolat, valamint csatlakoztatott, internethez
való csatlakozásra képes eszköz szükséges. A HP Designjet ePrint & Share mobilalkalmazás használatakor szükség van egy
kompatibilis, Apple® iOS vagy Android™ rendszert használó eszközre és internetkapcsolatra. További adatforgalmi és
kapcsolódási díjak merülhetnek fel. A nyomtatási idő eltérhet a megadottól. További információ:
http://www.hp.com/go/eprintandshare.
2 A vezeték nélküli működés teljesítménye a fizikai környezettől, valamint a hozzáférési pont távolságától függ, és aktív
VPN-kapcsolatok esetén korlátozott lehet. Támogatja az IEEE 802.11 b/g szabványt.
3 Csak 36 hüvelykes modell esetén. Akár A1/D méretben is nyomtathat a 24 hüvelykes modellel.

Gyors, professzionális eredmények ezzel a
szolgáltatásokban gazdag, nagyformátumú
nyomtatóval.
● Nyomatok akár 2400 dpi felbontással – az eredeti HP tinták gazdag színeket, éles

vonalakat és finom részleteket biztosítanak. Az optimális, megbízható minőség
érdekében használjon HP papírokat!

● Komplex fájlok feldolgozása, gyorsan: D/A1 nyomtatás 35 másodperc alatt, az 1 GB
RAM és a HP-GL/2 technológia révén.

● Készítsen tervrajzokat, térképeket, fényképeket és prezentációkat minőségromlás
nélkül, eredeti HP tinták használatával.

● Csökkentse az üzemen kívüli időt, és fokozza a hatékonyságot – az eredeti HP tintáknak
köszönhetően konzisztens, kiemelkedő minőséget élvezhet már az első nyomattól
kezdve.

Könnyű, kényelmes nyomtatás.
● Az intuitív, színes, 109 mm-es (4,3 hüvelykes) érintőképernyő egyszerűsíti a navigációt,

és lehetővé teszi a nyomtatandó fájlok elérését és kinyomtatását közvetlenül a
nyomtatóról.

● Az illesztőprogram által biztosított megbízható nyomtatási előnézetek segítségével a
munkáját gyorsan és pontosan végezheti el, és elkerülheti a költséges hibákat.

● Kettő az egyben nyomtató. Akár A0/E3méretben is nyomtathat a beépített A3/B+ tálca
és az elölről adagolható papírtekercs segítségével.

● Egyszerűen beállíthatja a nyomtatóját ott, ahol csak szüksége van rá, és a stúdióban
bárkit csatlakoztathat hozzá a beépített Wi-Fi-nek2 köszönhetően.

Szinte bárhonnan nyomtathat1.
● Használja a HP Designjet ePrinter nyomtatóját a laptopjától, Apple® vagy Android™

okostelefonjáról vagy táblagépéről, a HP Designjet ePrint & Share1 segítségével.

● Nagyformátumú projektek elérése és nyomtatása a stúdiótól távolról a HP Designjet
ePrint & Share1 segítségével.

● Automatikusan mentheti a munkáját a felhőbe, és lényegében bárhonnan hozzá is
férhet a HP Designjet ePrint & Share1 segítségével.

● A webes csatlakozási funkcióknak köszönhetően projektjeit elküldheti e-mailben a HP
Designjet T520 ePrinter készüléknek, és kinyomtathatja őket1.



HP Designjet T520 ePrinter sorozat
Műszaki adatok
Nyomtatás
Vonalas rajzok 35 mp/oldal, 70 A1 nyomat/óra
Nyomtatási felbontás Max. 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás
Margók (felső x alsó x bal x jobb) Tekercs: 5 x 5 x 5 x 5 mm

Lap: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Műszaki jellemzők HP termál tintasugaras
Festéktípusok Festékalapú (C, B, S); pigmentalapú (K)
Tintaszínek 4 (egy-egy ciánkék, magenta, sárga, fekete)
Festékcsepp 5,5 pl (C, B, S); 12 pl (K)
Szállított festékkazettamennyisége HP 711 tintapatron; fekete (80 ml); fekete (38 ml); ciánkék, bíbor, sárga (29 ml)
Nyomtatófej fúvókáinak száma 1376
Nyomtatófejek 1 (ciánkék, bíbor, sárga, fekete)
Vonalpontosság +/- 0.1%

Vonalpontosság – feljegyzés: A megadott vektorhossz +/- 0,1%-a vagy +/- 0,2
mm (amelyik nagyobb) 23 ºC hőmérsékleten, 50–60%-os relatív páratartalom
mellett, A0 nyomatási anyagon H151n Legjobb vagy Normál módban, HP matt
fólia és eredeti HP tinták használatával.

Minimális vonalszélesség 0,02 mm (HP-GL/2 címezhetőség)
Garantált minimális vonalvastagság 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximális nyomtatási hossz 45,7 m
Maximális nyomtatási tömeg CQ890A: 4,1 kg; CQ893A: 6,2 kg;
Maximális optikai telítettség 8 L* min/2,10 D

Hordozóanyagok
Kezelés Lapadagoló; tekercsadagoló; adagolótálca; hordozótálca; automatikus vágó
Típusok Finom és bevonatos papír (finom, bevonatos, nehéz bevonatos,

újrahasznosított, sima, fényes fehér), műszaki papír (natúr pauszpapír, pausz),
fólia (áttetsző, matt), fotópapír (selyem, fényes, félfényes, prémium,
polipropilén), öntapadó (ragasztós, polipropilén)

Súly 60-280 g/m² (tekercs/kézi adagolás); 60-220 g/m² (bemeneti tálca)

Méret
CQ890A Bemeneti tálca: 210 x 279 – 330 x 482 mm; kézi adagolás: 330 x 482 – 610 x

1897 mm; tekercs: 279–610 mm
CQ893A Bemeneti tálca: 210 x 279 – 330 x 482 mm; kézi adagolás: 330 x 482 – 914 x

1897 mm; tekercs: 279 – 914 mm
Vastagság Max. 0,3 mm

Memória
Alapkiépítésben 1 GB
Merevlemez Egyik sem

Csatlakoztatás
Illesztőfelületek (alaptartozék) Gyors Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0; WiFi
Illesztőfelületek (opcionális) Kompatibilis HP Jetdirect nyomtatókiszolgálók
Nyomtatónyelvek (alaptartozék) HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4
Meghajtók készletezve HP-GL/2, HP-RTL illesztőprogramok Windows® operációs rendszerhez (AutoCAD

2000 vagy újabb verzióra optimalizálva); HP PCL 3 GUI illesztőprogram Mac OS
X-hez

Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet 5–40ºC
Tárolási hőmérséklet -25–55ºC
Működési páratartalom 20–80% relatív páratartalom
Tárolási páratartalom 0–95% relatív páratartalom

Akusztikus
Hangnyomás 48 dB(A), < 16 dB(A) (készenlét)
Hangteljesítmény 6,5 dB(A), < 3,4 dB(A) (készenlét)

Méretek (sz xmé xma)
Nyomtató CQ890A: 987 x 530 x 932 mm; CQ893A: 1292 x 530 x 932 mm;
Becsomagolva CQ890A: 1123 x 577 x 626 mm; CQ893A: 1423 x 577 x 626 mm;

Súly
Nyomtató CQ890A: 34 kg; CQ893A: 39,2 kg;
Becsomagolva CQ890A: 50 kg; CQ893A: 62 kg;
Energiafogyasztás
Maximum < 35 watt (nyomtatás), < 4,5 watt (alvó állapot), < 0,3 watt (készenléti állapot)
Áramellátási követelmények Bemeneti feszültség (automatikus kiválasztás): 100–240 V~ (+/- 10%), 50/60

Hz (+/- 3%), 1200 mAmax

A doboz tartalma
CQ890A HP Designjet T520 610 mm-es (24"-es) ePrinter; nyomtatófej; orsó; induló

tintapatronok; nyomtatóállvány; gyorshivatkozási kézikönyv; üzembe helyezési
útmutató; üzembe helyezési szoftver; tápkábel

CQ893A HP Designjet T520 914 mm-es (36"-es) ePrinter; nyomtatófej; orsó;
tintapatronok; nyomtatóállvány; gyorshivatkozási kézikönyv; üzembe helyezési
útmutató; üzembe helyezési szoftver; tápkábel

Tanúsítvány
Biztonságtechnikai ismérvek EU (LVD és EN 60950-1 megfelelőségű); Oroszország (GOST)
Elektromágneses Megfelel a B osztály követelményeinek, köztük a következőknek: EU

(EMC/R&TTE irányelvek)
Környezeti ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR Igen

Garancia
Egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek
termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően
változhatnak.

Rendelési információ
Termék
CQ890A HP Designjet T520 A1/610mm ePrinter

CQ893A HP Designjet T520 A0/914mm ePrinter

Tartozékok
B3Q36A HP Designjet T120/T520 24"-es orsó

B3Q37A HP Designjet T520 152,4 cm-es (36"-es) orsó

Festékadagolók
CZ129A HP 711 38 ml-es fekete tintapatron

CZ130A HP 711 29 ml-es ciánkék tintapatron

CZ131A HP 711 29 ml-es bíbor tintapatron

CZ132A HP 711 29 ml-es sárga tintapatron

CZ133A HP 711 80 ml-es fekete tintapatron

CZ134A HP 711 3 darabos 29 ml-es ciánkék tintapatronok

CZ135A HP 711 3 darabos 29 ml-es bíbor tintapatronok

CZ136A HP 711 3 darabos 29 ml-es sárga tintapatronok

C1Q10A HP 711 Designjet cserenyomtatófej-készlet

Szerviz és támogatás HP Designjet T520 A1/610mm ePrinter
U1W23E - HP 3 éves. egy munkanapon belüli Designjet-szerviz T520 24 órás hardvertámogatás
U1V85E - HP 3 éves, 4 órán belüli 13x5 Designjet-szerviz T520 24 órás hardvertámogatás
U1V90PE - HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Designjet-szerviz T520 24 órás hardvertámogatás
U1V93PE - HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 Designjet-szerviz T520 24 órás hardvertámogatás
*U1V85E/U1V93PE - Ellenőrizze az ország szintjén az elérhetőséget.

Szerviz és támogatás HP Designjet T520 A0/914mm ePrinter
U6T83E - HP 3 éves. egy munkanapon belüli Designjet-szerviz T520 36 órás hardvertámogatás
U6T88E - HP 3 éves, 4 órán belüli 13x5 Designjet-szerviz T520 36 órás hardvertámogatás
U6U05PE - HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Designjet-szerviz T520 36 órás hardvertámogatás
U6T84PE - HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 Designjet-szerviz T520 36 órás hardvertámogatás
*U6T88E/U6T84PE - Ellenőrizze az ország szintjén az elérhetőséget.

A HP Designjet támogatási szolgáltatásai megoldásokat kínálnak az üzletvitel szempontjából kritikus fontossággal bíró
környezetekhez – telepítés, kibővített támogatás és karbantartás, valamint számos különféle értéknövelt szolgáltatás.
További információkért keresse fel a hp.com/go/designjet/support webhelyet.

Az eredeti HP tinták és nyomtatófejek használatával egyenletes, kiváló minőségű és megbízható teljesítményben lehet
része kevesebb állásidő mellett. További információért keresse fel a hp.com/go/OriginalHPinks webhelyet.

A HP nagy formátumú nyomtatási anyagok teljes kínálatát a globalBMG.com/hp webhelyen tekintheti meg.

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

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira
vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem
vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag
a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és
szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
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