Internetová tiskárna HP Designjet T1300 řady 1118mm

Uživatelsky přívětivé všestranné internetové tiskárny se dvěma
rolemi, které zajišťují vyšší produktivitu.

Snadné a intuitivní ovládání této tiskárny si ihned
oblíbíte.
● Díky bezplatné službě HP ePrint & Share1 lze tisknout na
jakékoliv tiskárně HP Designjet, aniž by bylo nutné
instalovat ovladače.
● Díky přesným náhledům stránek ušetříte čas. Objevte
kouzlo dotyku díky barevné dotykové obrazovce
umožňující snadný tisk.
● Zajistěte si své investice: tuto internetovou tiskárnu lze
připojit k síti a snadno aktualizovat. Aktualizace softwaru
proběhne automaticky každých šest měsíců.
● Se službou HP ePrint & Share1 můžete tisknout a
zároveň vytvářet tiskový soubor PDF2.

Přístup k souborům a možnost tisku odkudkoliv.
● Tiskněte soubory TIFF, JPEG a PDF3 přímo z USB
jednotky – nepotřebujete počítač.
● Díky dotykové obrazovce tiskárny můžete přistupovat
k souborům umístěným na Internetu a tisknout je
pomocí služby HP ePrint & Share1.

● Díky službě HP ePrint & Share1 můžete pomocí
dotykové obrazovky vybírat a sdílet projekty.
● I když jste na cestách, máte možnost zaslání plánů
přímo do své kanceláře nebo kanceláře zákazníka. Ze
svého počítače nebo mobilního zařízení můžete

vzdáleně tisknout4 na jakékoliv velkoformátové tiskárně
HP Designjet připojené k Internetu.

Díky dvěma rolím, rychlému nastavení, tisku a
sdílení zvládnete více práce za méně času.
● Díky dvěma rolím ušetříte čas i peníze. Do tiskárny
můžete vložit papír stejného i různého typu a formátu.
● Práci budete mít hotovou dříve, ale ne na úkor kvality.
Tiskněte až 2 strany A1 za minutu v úsporném režimu.
● Dosáhněte výjimečných výsledků – systém 6 inkoustů
používá matnou černou, fotografickou černou a šedou a
s jejich pomocí vytváří skvělé odstíny šedé i pestrou škálu
živých barev na obyčejná i lesklá média.
● Díky funkcím, jako je HP Web Jetadmin a vestavěný
webový server, můžete těžit z kvalitního zabezpečení a
snadné spravovatelnosti.

● Automatické nastavení tisku a použití dvou rolí zajistí úsporu papíru.
● Díky účinným způsobům instalace a údržby vyplýtváte méně inkoustu.
●
Pohodlná a bezplatná recyklace inkoustových kazet a tiskových hlav HP1.
●
Kompatibilní s papíry HP3 certifikovanými podle FSC™2 a PEFC.

Vyhovuje normě ENERGY STAR®

1 Dostupnost programu HP Planet Partners a možnost účasti v něm je popsána na stránce
http://www.hp.com/recycle.; Program nemusí být dostupný ve všech oblastech.

2 Licenční kód ochranné známky FSC-C017543.
3 Viz http://www.hp.com/go/HPmediaresources

1 HP ePrint & Share je bezplatná služba internetového tisku umožňující automatickou online správu obsahu. Vyžaduje připojení k internetu. Stáhnout aplikaci HP ePrint & Share:
www.hp.com/go/eprintandshare

2 Vyžaduje zásuvný modul AutoCAD.

3 Soubory PDF jsou dostupné pouze s příslušenstvím PostScript (volitelné příslušenství, které je nutné zakoupit samostatně) nebo při zakoupení verze PS.
4 Vzdálený tisk bude k dispozici na konci roku 2011.

Internetová tiskárna HP Designjet T1300 řady 1118mm
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Tisk
Kresby

Strana za 28 s

Barevná grafika

41 m²/h na média s povrch. úpravou
3,1 m²/h na lesklá média

Rozlišení tisku

Optimalizované rozlišení až 2 400 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení
1 200 x 1 200 dpi a optimalizací pro vybraný fotografický papír

Okraje (horní x dolní x levý x pravý)

Role: bezokrajový tisk na fotografický papír 5 x 5 x 5 x 5 mm
List: 5 x 17 x 5 x 5 mm

Technologie

Termální inkoustový tisk HP

Zvukové
Akustický tlak
Akustický výkon
Spotřeba
Maximální

46 dB(A); 29 dB(A) v pohot. stavu
6,3 B(A); 4,4 B(A) v pohot. stavu
<120 W (aktivní), <27 W (pohotovostní režim), <7 W / <25 W s integrovaným prostředím
DFE (režim spánku), 0,1 W (vypnuto)

Typy inkoustu

Na bázi barviva (C, G, M, pK, Y); na bázi pigmentu (mK)

Požadavky na
napájení
Certifikace
Bezpečnost

Barvy inkoustu

6 (azurová, šedá, purpurová, matná černá, fotografická černá, žlutá)

Elektromagnetické

Splňuje požadavky EU na třídu B (směrnice EMC)

Inkoustová kapka

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

Ekologické

Energy Star; WEEE; EU, RoHS; REACH; EuP; FEMP

Přesnost řádků

+/- 0.1%
0,02 mm (specifikace HP-GL/2)

ENERGY STAR
Záruka

Vyhovuje normě ENERGY STAR®

Minimální šířka řádku
Garantovaná minimální šířka čáry

0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Maximální délka tisku

91 m

Maximální hustota optického zařízení
Média
Manipulace

Maximální optická hustota černé 2,15 (6 L *min)

Typy

Kancelářský a křídový papír (kancelářský, křídový, křídový s vysokou gramáží,
křídový matný se super vysokou gramáží, barevný), technický papír (přírodní
pauzovací, bankovní průsvitný, pergamen), fólie (čirá, matná, polyesterová),
fotografický papír (saténový, lesklý, pololesklý, matný, vysoce lesklý), průhledný,
samolepící (oboustranná viditelnost, pro vnitřní použití, polypropylen, vinyl)

Hmotnost

60 až 328 g/m²
210 x 279 až 1 118 x 1 676 mm

Tloušťka
Paměť
Standardní

Až 0,8 mm
32 GB (virtuální)
Standardně, 160 GB
Gigabit Ethernet (1000Base-T); Vysokorychlostní port USB 2.0; slot pro
příslušenství EIO Jetdirect

Rozhraní (volitelná)

Kompatibilní s tiskovými servery HP Jetdirect

Tiskové jazyky (standardní)

T1300 1118mm: HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T1300 1118mm
PostScript: Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS
G4, HP PCL 3 GUI;

Tiskové jazyky (volitelná)

Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7

Ovladače v dodávce

T1300 1118mm: Ovladače HP-GL/2, HP-RTL pro Windows® (optimalizováno pro
aplikaci AutoCAD 2000 a vyšší); ovladač HP PCL 3 GUI pro systém Mac OS X;
T1300 1118mm PostScript: Ovladače HP-GL/2, HP-RTL pro Windows®
(optimalizováno pro aplikaci AutoCAD 2000 a vyšší); ovladače PostScript® pro
systémy Windows®, Linux a Mac;

Doporučené požadavky na systém
Mac

Windows

Rozměry (š x h x v)
Tiskárna

EU (kompatibilní s normami LVD a EN 60950-1); Rusko (GOST)

Omezená dvouletá záruka na hardware. Možnosti záruky a podpory se u různých produktů
a v závislosti na zemi a znění místních zákonů liší.

Podávání listů; dva automatické podavače rolí; automatické přepínání rolí;
automatická řezačka

Velikost

Pevný disk
Možnosti připojení
Rozhraní (standardní)

Vstupní napětí 100 až 240 V stř. (±10 %) s automatickým nastavením, 50/60 Hz (±3 Hz),
max. 2 A

Mac OS X v10.5: Procesor PowerPC G4, G5 nebo Intel® Core; 1 GB RAM;
2 GB místa na pevném disku; Mac OS X v10.6: Počítač Mac s procesorem
Intel® Core; 2 GB RAM; 4 GB volného místa na pevném disku
Microsoft® Windows® 7: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor
(1 GHz); 2 GB (32bitový systém) nebo 4 GB (64bitový systém) paměti RAM;
4 GB místa na pevném disku; Windows Vista® Ultimate/Business/Home
Premium: 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor (1 GHz); 2 GB RAM;
4 GB místa na pevném disku; Windows® XP Professional/Home (SP2 nebo
vyšší): Řada Intel® Pentium® nebo řada AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz);
1 GB RAM; 2 GB volného místa na pevném disku
1770 x 721 x 1050 mm

Přeprava
Hmotnost
Tiskárna

1930 x 766 x 770 mm

Přeprava
Co je obsaženo v krabici
CR651A

109 kg

CR652A

Internetová tiskárna HP Designjet T1300 PostScript; tiskové hlavy; úvodní
inkoustové kazety; stojan pro tiskárnu; vřeteno; rychlá referenční příručka;
instalační leták; instalační software; napájecí kabel

86 kg

Internetová tiskárna HP Designjet T1300; tiskové hlavy; úvodní inkoustové kazety;
stojan pro tiskárnu; vřeteno; rychlá referenční příručka; instalační leták; instalační
software; napájecí kabel

Parametry prostředí
Provozní teplota

5 až 40 ºC

Teplota skladování

-25 až 55 ºC

Vlhkost skladování

0 až 95 % RH

INFORMACE O OBJEDNÁVCE

Produkt
CR651A
44palcová e-tiskárna HP Designjet T1300
CR652A
44palcová e-tiskárna HP Designjet T1300 PostScript
Příslušenství
CN500B
Sada pro upgrade tiskáren HP Designjet PostScript
Q6709A
Vřeteno 1 118 mm na podání z role pro HP Designjet
CQ654A
Skener HP Designjet HD
CN501A
Externí pevný disk HP Designjet
CN454A
SCP reprocontrol pro zařízení HP (1 tiskárna)
CN455A
SCP reprocontrol pro zařízení HP (2 tiskárny)
J7961G
Tiskový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
Tiskové jednotky
C9380A
Černá fotografická a šedá tisková hlava HP 72
C9383A
Purpurová a azurová tisková hlava HP 72
C9384A
Matná černá a žlutá tisková hlava HP 72
C9397A
Černá fotografická inkoustová kazeta HP 72, 69 ml
C9398A
Azurová inkoustová kazeta HP 72, 69 ml
C9399A
Purpurová inkoustová kazeta HP 72, 69 ml
C9400A
Žlutá inkoustová kazeta HP 72, 69 ml
C9401A
Šedá inkoustová kazeta HP 72, 69 ml
C9403A
Černá matná inkoustová kazeta HP 72, 130 ml
C9370A
Černá fotografická inkoustová kazeta HP 72, 130 ml
C9371A
Azurová inkoustová kazeta HP 72, 130 ml
C9372A
Purpurová inkoustová kazeta HP 72, 130 ml
C9373A
Žlutá inkoustová kazeta HP 72, 130 ml
C9374A
Šedá inkoustová kazeta HP 72, 130 ml
CH575A
Černá matná inkoustová kazeta Designjet HP 726, 300 ml
Příslušenství médií
C6030C
Silný papír s povrchovou úpravou HP Heavyweight Coated Paper, 914 mm x 30,5 m
Q1397A
Univerzální dokumentový papír HP Universal Bond Paper – 914 mm x 175 m
CG891A
Recyklovaný běžný papír HP, 1 067 mm x 45,7 m
Servis a podpora
HP578E 3 roky hardwarové podpory HP pro tiskárny Designjet T1300-44inch v následující pracovní den
HP582E 4 roky hardwarové podpory HP pro tiskárny Designjet T1300-44inch v následující pracovní den
HP583E 5 let hardwarové podpory HP pro tiskárny Designjet T1300-44inch v následující pracovní den
HP579E 3 roky hardwarové podpory HP 13x5 pro tiskárny Designjet T1300-44inch s reakcí do 4 hodin
HP592PE 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP pro tiskárny Designjet T1300-44inch v následující pracovní
den
HP593PE 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP pro tiskárny Designjet T1300-44inch v následující
pracovní den
HP594PE 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP 13x5 pro tiskárny Designjet T1300-44inch s reakcí do 4
hodin

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolednout na solidní podporu. Můžeme vám
pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsoby práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše
podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíčků služeb HP Care Pack, které přesně
odpovídají vašim individuálním potřebám.

Více informací o podkladových materiálech a velikostech velkoformátových médií HP
naleznete na stránce http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Více informací naleznete na webových stránkách http://www.hp.com
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podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními
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