
HP Designjet T2500 eMultifunction
nyomtatósorozat
Újonnan kifejlesztett, webre csatlakozó eMultifunction nyomtató A0-size kezelésére képes
nyomtatási, beolvasási és másolási képességekkel.

1 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. További információért keresse fel a
hp.com/go/eprintandshare webhelyet
2 PDF-fájlok beolvasása csak HP Designjet T2500 PostScript eMultifunction nyomtatóval érhető el.
3 Csak TIFF, JPEG és PDF formátumú fájlok küldhetők e-mailben, a méretre vonatkozó korlátozás 10 MB.

Élvezze az innovatív felhasználói élményt.
● Szüntesse meg a zűrzavart – a beépített kimeneti gyűjtőtálcának

köszönhetően gyűrődésmentes, szétválogatott nyomatokat kap.

● Vegye kezébe az irányítást: figyelje folyamatosan a nyomathordozó
tekercseket, ellenőrizze a nyomtató állapotát az érintőképernyőn, és kövesse
nyomon a feladatokat nyomtatás közben.

● Az elülső hengeradagolás és az automatikus hengerbeigazítás lehetővé
teszi, hogy könnyedén tölthessen be két papírtekercset, akár ülő helyzetből
is.

● Helyet takaríthat meg a kompakt, integrált 914 mm-es (36 hüvelykes),
A0-kompatibilis nyomtatóval, amely nyomtat, beolvas és másol.

Nyomtatás, beolvasás ésmásolás egyetlen eszközzel.
● Felgyorsíthatja a munkafolyamatot – egyszerűen olvashat be és küldhet

e-mailben közvetlenül a partnereinek vázlatokat, valamint kézzel készített
megjegyzésekkel ellátott rajzokat1.

● Azonnal megoszthatja és kezelheti a tartalmat – beolvashat hálózati
mappába, FTP-re, USB-meghajtóra vagy közvetlenül a felhőbe.

● Üzemidő-növekedés: több feladatot nyomtathat számtalan különböző
típusú és méretű nyomathordozóra a két tekercs és az intelligens váltás
segítségével.

● 21 másodperc alatt készíthet A1 méretű nyomatokat. A HP eredeti tintáival
sötét fekete és valódi semleges szürke színek érhetők el.

Szinte bárhonnan nyomtathat1.
● Apple® vagy Android™ okostelefonja vagy táblagépe segítségével szinte

bárhonnan1 nyomtathat.

● A felhőből hozzáférhet projektjeihez és ki is nyomtathatja azokat a HP
Designjet ePrint & Share1 segítségével, akkor is, ha épp nincs az irodában.

● A munkáját automatikusan mentheti a felhőben, amikor a HP Designjet
ePrint & Share használatával végzi a nyomtatást vagy beolvasást1.

● Illesztőprogramok nélkül nyomtathat és olvashat be2 USB-meghajtó
használatával, vagy elküldheti projektjeit e-mailben közvetlenül a HP
Designjet T2500 eMFP1,3 készülékre.

http://hp.com/go/eprintandshare


HP Designjet T2500 eMultifunction nyomtatósorozat
Műszaki adatok
Nyomtatás
Vonalas rajzok 21 s/oldal A1/D méreten 120 A1 nyomat óránként, 60 A0 nyomat óránként

Nyomtatási sebesség 120 A1 nyomat óránként, 60 A0 nyomat óránként

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 (keret nélküli a fényképtekercses adathordozón)
Lap: 5 x 22 x 5 x 5 mm

Műszaki jellemzők HP termál tintasugaras

Festéktípusok Festékalapú (C, G, M, pK, Y); pigment alapú (MK)

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

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

Nyomtatófej fúvókáinak száma 9632

Nyomtatófejek 1 (ciánkék, bíbor, sárga, szürke, mattfekete, fényképfekete)

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)

Minimális vonalszélesség 0,02 mm (HP-GL/2 címezhetőség)

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

Maximális nyomtatási hossz 91 m (alkalmazástól függ)

Maximális nyomtatási tömeg 11,9 kg

Maximális optikai telítettség 6 L* min/2,15 D

Hordozóanyagok
Kezelés Bemenet: két automatikus elöltöltős tekercsadagoló; intelligens tekercsváltás; lapadagoló;

Kimenet: beépített kimeneti gyűjtőtálca (A4/A-tól, A0/E-ig, akár 50 lapos A1/D kapacitással);
adathordozó-rekesz; automatikus vágó; Lapolvasó: egyenes lapolvasási papírút papírlap és
karton eredeti példányokhoz

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 – 914 x 1219 mm

Vastagság Max. 0,5 mm

Memória
Alapkiépítésben 128 GB (virtuális), 1,5 GB RAM memórián alapul

Merevlemez 320 GB alapkivitelben

Csatlakoztatás
Illesztőfelületek (alaptartozék) Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Nyomtatónyelvek (alaptartozék) CR358A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF; CR359A: Adobe® PostScript®
3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF;

Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet 5–40ºC

Tárolási hőmérséklet -25–55ºC

Működési páratartalom 20–80% relatív páratartalom

Tárolási páratartalom 0–95% relatív páratartalom

Akusztikus
Hangnyomás 47 dB(A)

Hangteljesítmény 6,5 B(A)

Méretek (sz xmé xma)
Nyomtató 1399 x 916 x 1110 mm

Becsomagolva 1502 x 759 x 825 mm

Súly
Nyomtató 112 kg

Becsomagolva 137,5 kg

Energiafogyasztás
Maximum < 260 watt (maximum); < 120 watt (nyomtatás közben); < 4 watt / < 7 watt beágyazott Digital

Front End funkcióval (alvó állapot); 0,1 watt (automatikus kikapcsolás); 0 watt (főkapcsoló)

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

A doboz tartalma
CR358A HP Designjet T2500 eMFP; nyomtatófej; induló tintapatronok; gyűjtőtálca; nyomtatóállvány és

adathordozó-rekesz; orsók; gyorskalauz; beállítási poszter; üzembe helyezési szoftver;
tápkábel

CR359A HP Designjet T2500 PostScript eMFP; nyomtatófej; induló tintapatronok; gyűjtőtálca;
nyomtatóállvány és adathordozó-rekesz; orsók; 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: EU (EMC-direktíva)

Környezeti WEEE; EU RoHS; REACH; FEMP; EPEAT Bronze besorolás

Garancia
Kétéves korlátozott hardverjótállás. A jótállás és a támogatási lehetőségek termékenként,
országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.

Rendelési információ
Termék
CR358A HP Designjet T2500 A0/914mm eMultifunction nyomtató

CR359A HP Designjet T2500 A0/914mm PostScript eMultifunction nyomtató

Tartozékok
C0E65A HP Designjet T9x0/Tx500 36"-es orsó

CN538A HP Designjet 3-in Core adapter

Festékadagolók
B3P06A HP 727 Designjet nyomtatófej

B3P13A HP 727 40 ml-es ciánkék Designjet tintapatron

B3P14A HP 727 40 ml-es bíbor Designjet tintapatron

B3P15A HP 727 40 ml-es sárga Designjet tintapatron

B3P17A HP 727 40 ml-es fotófekete Designjet tintapatron

B3P18A HP 727 40 ml-es szürke Designjet tintapatron

B3P19A HP 727 130 ml-es ciánkék Designjet tintapatron

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

B3P24A HP 727 130 ml-es szürke Designjet tintapatron

C1Q11A HP 727 69 ml-es matt fekete Designjet tintapatron

C1Q12A HP 727 300 ml-es matt fekete Designjet tintapatron

Szerviz és támogatás
U0MD9E – HP 3 éves, egy munkanapon belüli Designjet T2500 36 hüvelykes e-MFP hardvertámogatás
U0ME3E – HP 3 éves, négy órán belüli 9x5 Designjet T2500 36 hüvelykes e-MFP hardvertámogatás
U0ME1E – HP 4 éves, egy munkanapon belüli Designjet T2500 36 hüvelykes e-MFP hardvertámogatás
U0ME2E – HP 5 éves, egy munkanapon belüli Designjet T2500 36 hüvelykes e-MFP hardvertámogatás
U0ME9PE – HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Designjet T2500 36 hüvelykes e-MFP hardvertámogatás
U0MF2PE – HP 1 évvel a jótállás után is négy órán belüli 9x5 Designjet T2500 36 hüvelykes e-MFP hardvertámogatás
U0MF1PE – HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Designjet T2500 36 hüvelykes e-MFP 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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