HP DesignJet T930 nyomtatósorozat
91,4 cm-es (36 hüvelykes), 6 tintapatronos nyomtató professzionális minőségű CAD- és
GIS-alkalmazásokhoz

MINŐSÉG – A legkiválóbb minőségben mutathatja be a
projektjeit

BIZTONSÁG – Könnyedén, magabiztosan kezelheti
nyomtatóját

● A hat eredeti HP-tinta a színes grafikai megoldások számára ideális, széles
színpalettát biztosít.

● A két 91,4 m-es (300 láb hosszú) tekerccsel és az akár 300 ml-es eredeti HP
tintapatronokkal megszakítás nélkül nyomtathat.

● Az eredeti HP szürke és fényképfekete tintákkal pontos vonalakat, valamint
mélyfekete és valódi semleges szürke színeket érhet el.

● Védje meg az adatokat az IPSec, a 802.1x és az SNMPv3 biztonsági
protokollok, PIN-kódos nyomtatás és további lehetőségek segítségével.2

● Varázsolja ragyogóvá az építészeti anyagait egy professzionális, nagy
felbontású grafikai megoldás, az Adobe PostScript® segítségével.

● A HP beágyazott webkiszolgáló segítségével könnyedén és kényelmesen, az
asztalánál ülve konfigurálhatja és kezelheti a nyomtatót.

● Precíz kommunikáció – akár 2400 dpi felbontású, kifinomult minőségű
vonalakkal rendelkező terveket, rajzokat és térképeket hozhat létre.

● Könnyedén integrálható a többi irodai eszköz alkotta rendszerbe az iOS és
Android™3 rendszerekkel való kompatibilitásnak és a HP Mobilnyomtatásnak
köszönhetően.1

HATÉKONYSÁG – Hatékony nyomtatás a nagy igényű
csapatok számára
● Mindig rendezetten dolgozhat, a feladatra koncentrálva – az integrált 50
oldalas kimeneti gyűjtőtálca lapos, szétválogatott formában gyűjti a
kinyomtatott anyagokat.
● Ilyen nyomtatási sebesség mellett a munkájára koncentrálhat – az A1-es
méretű nyomtatás 21 másodperc alatt elkészül.
● Nyomtasson hatékonyan a párhuzamos fájlfeldolgozás és a 320 GB-os
merevlemez segítségével; kezelheti a nyomtatási sorokat, nyomon követheti
a költségeket, és kezébe veheti az irányítást.
● Időt takaríthat meg, ha a HP Mobilnyomtatás alkalmazással közvetlenül
okostelefonról, táblagépről és USB-meghajtóról nyomtat.1

1Helyi nyomtatás esetén a mobileszköznek és a nyomtatónak ugyanazon a hálózaton kell lennie (a vezetékes és vezeték nélküli

kapcsolatokat általában Wi-Fi hozzáférési pontok kapcsolják össze), vagy közvetlen vezeték nélküli kapcsolatra van szükség. A
vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. A vezeték nélküli működés
csak a 2,4 GHz-es frekvencián érhető el. A távoli nyomtatáshoz internetkapcsolatra van szükség az internethez csatlakozó HP
nyomtatóval. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobileszközökön. A
lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További információk:
http://www.hp.com/go/designjetmobility.
2Az opcionális biztonsági megoldások közé tartozik a Biztonságos lemeztörlés és a Titkosított merevlemez – csak egyes
modellek esetében érhetők el.
3A HP Nyomtatószolgáltatás beépülő alkalmazás Android™ 4.4-es vagy újabb verzióját futtató Android™ mobileszközökre
érhető el. Az alkalmazás ingyenesen letölthető a Google Play áruházból.

HP DesignJet T930 nyomtatósorozat
Műszaki specifikáció
Nyomtatás

A doboz tartalma

Vonalas rajzok

21 s/oldal; 120 A1 nyomat óránként

Nyomtatási felbontás

Max. 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás

Margók (felső x alsó x bal x jobb)

Tekercs: 3 x 3 x 3 x 3 mm
Lap: 3 x 22 x 3 x 3 mm

Műszaki jellemzők

HP termál tintasugaras

Tinta típusok

Festékalapú (C, G, M, pK, Y); Pigmentalapú (mK)

Tintaszínek

6 (ciánkék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga)

Tintacsepp

6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)

Nyomtatófej fúvókák

9632

Nyomtatófejek

1 (ciánkék, szürke, magenta, mattfekete, fényképfekete, sárga)

Vonalpontosság

+/- 0.1% (A megadott vektorhossz +/- 0,1%-a vagy +/- 0,2 mm (amelyik nagyobb) 23ºC (73ºF)
hőmérsékleten, 50-60%-os relatív páratartalom mellett, A0/E HP matt fólián Legjobb vagy
Normál módban, eredeti HP tinták használatával)

Legkisebb vonalvastagság

0,02 mm (HP-GL/2 címezhetőség)

Garantált minimális vonalvastagság
Hordozótekercs maximális tömege
Maximális optikai telítettség

L2Y22A

HP DesignJet T930 nyomtató; Nyomtatófej; Induló tintapatronok; Gyűjtőtálca; Nyomtatóállvány
és hordozógyűjtő; Orsó; Gyorskalauz; Üzembe helyezési útmutató; Üzembe helyezési szoftver;
Tápkábel

L2Y22B

HP DesignJet T930 nyomtató; Nyomtatófej; Induló tintapatronok; Gyűjtőtálca; Nyomtatóállvány
és hordozógyűjtő; Orsó; Gyorskalauz; Üzembe helyezési útmutató; Üzembe helyezési szoftver;
Tápkábel

L2Y21A

HP DesignJet T930 nyomtató; Nyomtatófej; Induló tintapatronok; Gyűjtőtálca; Nyomtatóállvány
és hordozógyűjtő; Orsó; Gyorskalauz; Üzembe helyezési útmutató; Üzembe helyezési szoftver;
Tápkábel

Tanúsítvány
Biztonságtechnikai ismérvek

Amerikai Egyesült Államok és Kanada (CSA-tanúsítvány); EU (megfelel az LVD és az EN 60950-1
szabványnak); Oroszország (GOST); Szingapúr (PSB); Kína (CCC); Argentína (IRAM); Mexikó
(NYCE); Korea (KATS)

Elektromágneses

Megfelel a B osztályú követelményeknek, beleértve a következőket: Amerikai Egyesült Államok
(FCC szabályok), Kanada (ICES), EU (EMC irányelv), Ausztrália (ACMA), Új-Zéland (RSM), Kína
(CCC), Japán (VCCI); A osztályú terméktanúsítvány: Korea (KCC)

0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Környezeti

ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; Kína RoHS; REACH; EuP; FEMP; EPEAT Bronze besorolás

11,9 kg

ENERGY STAR

Van

6 L* min/2,15 D

Garancia

Papír

Egy év kereskedelmi hardverjótállás

Kezelés

Bemenet: automatikus elöltöltős tekercsadagoló, lapadagoló; Kimenet: integrált kimeneti
gyűjtőtálca (A4 mérettől AO/E méretig, legfeljebb 50 A1/D méretű kapacitással), hordozógyűjtő,
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)

Termék

Méret
Vastagság

L2Y22A

HP DesignJet T930 36 hüvelykes PostScript nyomtató

L2Y22B

HP DesignJet T930 36 hüvelykes PostScript nyomtató titkosított merevlemezzel

210 x 279 – 914 x 1219 mm

L2Y21A

HP DesignJet T930 36 hüvelykes nyomtató

Max. 19,7 mil

Kiegészítők

Memória
RAM

Rendelési információ

64 GB (fájlfeldolgozás)

Csatlakoztatás

CN538A

HP Designjet 3-in Core adapter

L4R66A

HP Designjet 36 hüvelykes orsó

Nyomtatófejek

Illesztőfelületek (alaptartozék)

1 (ciánkék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga)

Nyomtatónyelvek (alaptartozék)

L2Y22A: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG,
CALS G4, HP-PCL3GUI, URF; L2Y22B: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3,
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF; L2Y21A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG,
CALS G4, HP-PCL3GUI, URF;

Festékadagolók

HP-GL/2, HP-PLC 3 GUI illesztőprogramok Windows és Mac OS X rendszerhez

Meghajtók készletezve

Környezeti feltételek

B3P06A

HP 727 DesignJet nyomtatófej

B3P20A

HP 727 130 ml-es bíbor DesignJet tintapatron

B3P21A

HP 727 130 ml-es sárga DesignJet tintapatron

B3P22A

HP 727 130 ml-es matt fekete DesignJet tintapatron

B3P23A

HP 727 130 ml-es fotófekete DesignJet tintapatron

Működési hőmérséklet

5–40ºC

B3P24A

HP 727 130 ml-es szürke Designjet tintapatron

Tárolási hőmérséklet

-25–55ºC

C1Q12A

HP 727 300 ml-es matt fekete DesignJet tintapatron

Működési páratartalom

20–80% relatív páratartalom

F9J76A

HP 727 300 ml-es ciánkék DesignJet tintapatron

Tárolási páratartalom

0–95% relatív páratartalom

F9J77A

HP 727 300 ml-es bíbor DesignJet tintapatron

F9J78A

HP 727 300 ml-es sárga DesignJet tintapatron

Akusztikus
Hangnyomás

47 dB(A)

F9J79A

HP 727 300 ml-es fotófekete DesignJet tintapatron

Hangteljesítmény

6,5 B(A)

F9J80A

HP 727 300 ml-es szürke DesignJet tintapatron

Nyomtató

1399 x 916 x 1110 mm

Csomagolva

1500 x 781 x 815 mm

H4518E HP telepítési szolgáltatás hálózati beállítással
U1XV4E HP megelőző karbantartási szolgáltatás
U8PM5E HP 3 éves, egy munkanapon belüli helyszíni támogatás a sérült adathordozó megtartásával
U8TZ2E HP 4 éves, egy munkanapon belüli helyszíni támogatás a sérült adathordozó megtartásával
U8PM6E HP 5 éves, egy munkanapon belüli helyszíni támogatás a sérült adathordozó megtartásával
U8PM7PE HP 1 évvel a jótállás után is érvényes, egy munkanapon belüli helyszíni támogatás a sérült adathordozó megtartásával
U8TZ3PE HP 2 évvel a jótállás után is érvényes, egy munkanapon belüli helyszíni támogatás a sérült adathordozó megtartásával

Méretek (sz x mé x ma)
Súly
Nyomtató

87 kg

Csomagolva

120 kg

Energiafogyasztás
Maximum

120 watt (nyomtatás); 1,3 watt / (5 watt beágyazott Digital Front End funkcióval) (alvó állapot)

Tápellátási igény

Bemeneti feszültség (automatikus tartománybeállítással) 100–240 V~ (± 10%), 50/60 Hz (± 3
Hz), 2 A maximum (maximális áramerősség)

Terméktámogatás

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.
A HP Care Pack csomagokkal kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet:
www.hp.com/go/cpc
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.

1119 Budapest Fehérvári út 84/a.
Tel: +36 (1) 3268203
Fax: +36 (1) 2124209
e-mail: info@hungarocad.hu
Web: www.hungarocad.hu

Kapcsolat
Egyesült Királyság 0800.408.0784
Írország 1.800.94.4757
Közel-Kelet 800.035703174
Dél-Afrika 0800.999.693

A HP nagy formátumú nyomtatási anyagok teljes kínálatát a globalBMG.com/hp webhelyen tekintheti meg.
További információ a HP nagy formátumú méretekkel és hordozóanyagokkal kapcsolatban: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve
szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő
esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.
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