
HP Designjet T795 ePrinter

1118 mm-es (44 hüvelykes), webre csatlakozó ePrinter nyomtató kis és közepes
munkacsoportok számára

1 PDF-fájlok csak a PostScript (PS) kiegészítővel érhetők el (opcionális kiegészítő, külön vásárolható meg).
2 Működéséhez HP Designjet ePrint & Share-fiók, a nyomtatón aktív internetkapcsolat és 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. 5 GB ideiglenes tárhely fiókonként. További
információ: http://www.hp.com/go/eprintandshare

Kiválóminőség, gyors eredmények
● A sötétfekete, valódi semleges szürke és élénk színeket biztosító hat eredeti HP tintával

kiváló eredményeket érhet el.

● Nyílegyenes vonalakat és részletes rajzokat nyomtathat az eredeti HP tintákkal és
nyomtatófej-technológiával.

● Nyomtatás akár A0 méretben minőségromlás nélkül; 28 másodperc alatt készíthet A1
méretű nyomatot az Economode segítségével.

● A munka gyors és pontos befejezéséhez az illesztőprogram biztosította valódi
nyomtatási előnézetekre támaszkodhat.

Egyszerűen használható nyomtató, amelymegfelel
minden üzleti igényének
● A komplex fájlok gyors feldolgozását 16 GB virtuális memória biztosítja, a HP-GL/2 és

PDF támogatása pedig a legtöbb operációs rendszerhez és CAD-szoftverhez
rendelkezésre áll1.

● Befektetés a jövőbe – az automatikus szoftverfrissítések révén a nyomtató lépést tart
vállalkozása fejlődésével.

● A 300 ml-es matt fekete eredeti HP tintapatron révén élvezheti a felügyelet nélküli
nyomtatás nyújtotta előnyöket.

● TIFF, JPEG és PDF-fájlokat1 nyomtathat a nyomtató érintőképernyőjéről vagy
USB-meghajtóról – nincs szükség számítógépre.

Szinte bárhonnan nyomtathat2

● Apple® vagy Android™ okostelefonja vagy táblagépe segítségével szinte bárhonnan
nyomtathat2.

● A HP Designjet ePrint & Share2 használatával akkor is elérheti projektjeit és
kinyomtathatja azokat, ha nincs az irodában.

● A munkáról készült másolatokat automatikusan mentheti a felhőben, amikor a HP
Designjet ePrint & Share2 használatával nyomtat.

● Az internethez való csatlakozási képességnek köszönhetően2 projektjeit elküldheti
e-mailben a HP Designjet T795 ePrinter nyomtatóra, és kinyomtathatja azokat.



HP Designjet T795 ePrinter
Műszaki adatok
Nyomtatás
Vonalas rajzok 28 mp/oldal, 103 A1 nyomat óránként
Színes képek 41 m²/ó bevonatos hordozóanyagon; 6,7 m²/ó fényes hordozóanyagon
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, G, M, pK, Y); pigment alapú (MK)
Tintaszínek 6 (1–1 db ciánkék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga)
Festékcsepp 6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
Szállított festékkazetta mennyisége Matt fekete (300 ml); ciánkék, szürke, bíbor, matt fekete, fotófekete, sárga (130

ml); ciánkék, szürke, bíbor, fotófekete, sárga (69 ml)
Nyomtatófej fúvókáinak száma 1056
Nyomtatófejek 3 (1-1 matt fekete és sárga, bíbor és ciánkék, fotófekete és szürke)
Nyomtatási sebesség 103 A1 nyomat óránként
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 HP matt fólián Legjobb vagy Normál módban, eredeti HP tinták
használatával

Minimális vonalszélesség 0,02 mm (HP-GL/2 címezhetőség)
Garantált minimális vonalvastagság 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximális nyomtatási tömeg 11,9 kg
Maximális optikai telítettség 6 L* min/2,15 D

Hordozóanyagok
Kezelés Lapadagolás; tekercsadagolás; automatikus vágó
Típusok Rajz- és bevonatos papír (rajz, fényezett, vastag fényezett, extra vastag

fényezett plusz matt, színes), műszaki rajzpapír (pausz, áttetsző rajzpapír,
pergamen), film (tiszta, matt, poliészter), fotográfiai papír (szatén, fényes,
félfényes, matt, nagyon fényes), hátulról megvilágított, öntapadó (két oldalon
tapadó, beltéri papír, polipropilén, vinil)

Súly 60–328 g/m²
Méret 210 x 279 – 1118 x 1676 mm
Vastagság Maximum 31,5 mil

Memória
Alapkiépítésben 16 GB (virtuális)
Merevlemez Opcionális, 160 GB (elérhető PostScript bővítéssel)

Csatlakoztatás
Illesztőfelületek (alaptartozék) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0 tanúsítvány; EIO Jetdirect

tartozékbővítő hely
Illesztőfelületek (opcionális) Kompatibilis HP Jetdirect nyomtatókiszolgálók
Nyomtatónyelvek (alaptartozék) HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Nyomtatónyelvek (opcionális) Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7
Meghajtók készletezve HP-GL/2, HP-RTL illesztőprogramok Windows rendszerhez; HP PCL 3 GUI

illesztőprogram Mac OS X rendszerhez; PostScript® illesztőprogramok Windows,
Linux és Mac rendszerekhez opcionális PostScript®/PDF bővítőkészlettel

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

Akusztikus
Hangnyomás 43 dB(A)
Hangteljesítmény 6,1 B(A)

Méretek (sz xmé xma)
Nyomtató 1770 x 701 x 1050 mm
Becsomagolva 1930 x 766 x 770 mm

Súly
Nyomtató 81,6 kg
Becsomagolva 103 kg

Energiafogyasztás
Maximum < 120 watt (nyomtatás közben), < 27 watt (készenlétben), < 7 watt/< 25 watt

beágyazott Digital Front End funkcióval (alvó állapotban), 0,1 watt (kikapcsolt
állapotban)

Áramellátási követelmények Bemeneti feszültség (automatikus tartományválasztás) 100–240 V~ (±10%),
50/60 Hz (± 3 Hz), max. 2 A

A doboz tartalma
CR649C HP Designjet T795 1118 mm-es ePrinter; nyomtatófejek; induló tintapatronok;

nyomtatóállvány; orsó; gyorskalauz; beállítási poszter; üzembe helyezési
szoftver; tápkábel

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

(EMC-direktíva)
Környezeti ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; Kína RoHS; RoHS Korea; RoHS India; REACH;

EPEAT Bronze besorolás
ENERGY STAR Igen

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

Rendelési információ
Termék
CR649C HP Designjet T795 1118 mm ePrinter

Tartozékok
CN500B HP Designjet PostScript bővítőkészlet

CN538A HP Designjet 3-in Core adapter

CQ654C HP Designjet HD lapolvasó

J8025A HP Jetdirect 640n nyomtatókiszolgáló

Q6709A HP Designjet 1118 mm-es tekercsadagoló orsó

Festékadagolók
C9370A HP 72 130 ml-es fotófekete tintapatron

C9371A HP 72 130 ml-es ciánkék tintapatron

C9372A HP 72 130 ml-es bíbor tintapatron

C9373A HP 72 130 ml-es sárga tintapatron

C9374A HP 72 130 ml-es szürke tintapatron

C9380A HP 72 szürke és fotófekete nyomtatófej

C9383A HP 72 bíbor és ciánkék nyomtatófej

C9384A HP 72 matt fekete és sárga nyomtatófej

C9397A HP 72 69 ml-es fotófekete tintapatron

C9398A HP 72 69 ml-es ciánkék 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 matt fekete tintapatron

CH575A HP 726 300 ml-es matt fekete Designjet tintapatron

Szerviz és támogatás
HP998E – HP 3 éves, egy munkanapon belüli Designjet T790-44/T795-44 hardvertámogatás
HQ009E – HP 4 éves, egy munkanapon belüli Designjet T790-44/T795-44 hardvertámogatás
HQ003E – HP 5 éves, egy munkanapon belüli Designjet T790-44/T795-44 hardvertámogatás
HQ015PE – HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Designjet T790-44/T795-44 hardvertámogatás
HQ013PE – HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Designjet T790-44/T795-44 hardvertámogatás

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
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