
HP Designjet T120 ePrinter sorozat

Elérhető, egyszerűen használható, webes csatlakozású 610 mm-es (24 hüvelykes) nyomtató
Wi-Fi csatlakozással1.

1 A vezeték nélküli átvitel sebessége függ a fizikai környezettől és a hozzáférési ponttól mért távolságtól, és VPN-kapcsolat
használata esetén alacsonyabb lehet.
2 HP Designjet ePrint & Share fiók, a nyomtatóhoz internetcsatlakozás, valamint csatlakoztatott internetképes eszköz
szükséges hozzá. A HP Designjet ePrint & Share mobil alkalmazás használatához Apple® iOS vagy Android™ eszköz és
internetcsatlakozás szükséges. Adatátviteli és csatlakozási díj merülhet fel. A nyomtatási idő eltérhet a megadottól. További
részletek: www.hp.com/go/eprintandshare.

Nagyobb érték a pénzéért.
● Élvezze a kettő az egyben nyomtató előnyeit: beépített tálcával, amely A4 - A3 lap

befogadására képes, és kényelmes, elülső adagolóval, amellyel a 210 mm-estől (8,5
hüvelyk) a 610 mm-es (24 hüvelykes) szélességig nyomtathat.

● Helyezze el nyomtatóját ott, ahol a legkényelmesebb, és dolgozzon onnan, ahonnan
szeretne – a beépített WiFi-csatlakozás segítségével1.

● Időt és pénzt takaríthat meg: vegye kézbe a nyomtatási feladatai megoldását azzal,
hogy házon belül tervezi meg.

● Tapasztalja meg a konzisztens, kiváló nyomtatási minőséget és hatékonyságot – az
eredeti HP tinták gazdag színeket és éles vonalakat biztosítanak.

Fedezze fel, milyen egyszerű a nagyformátumú
nyomtatás ezzel a kompakt, könnyen használható
nyomtatóval!
● A munkakörnyezetében bárhol könnyedén elhelyezheti, ahol csak szüksége van rá –

987 mm-es (38,9 hüvelyk) szélességével kategóriájában ez az eszköz a legkisebb.

● Az intuitív, színes, 109 mm-es (4,3 hüvelykes) érintőképernyő lehetővé teszi az intuitív
műveleteket, valamint egyszerűsíti a navigációt és a nyomtatást.

● Gyors és pontos munkavégzés: a pontos nyomtatási előnézet segít abban, hogy már az
első kísérletnél azt nyomtassa, amire szüksége van. Időt és kellékanyagokat takaríthat
meg azzal, hogy tudja, azt kapja, amit lát.

Szinte bárhonnan nyomtathat2.
● A HP Designjet ePrint & Share lehetővé teszi, hogy HP Designjet ePrinter nyomtatóján a

laptopjáról, Apple® vagy Android™ okostelefonjáról vagy táblagépéről nyomtasson2.

● Nagyformátumú projektek elérése és nyomtatása a stúdiótól távolról a HP Designjet
ePrint & Share2 segítségével.

● Automatikusan mentheti a munkáját a felhőbe, és lényegében bárhonnan hozzá is
férhet a HP Designjet ePrint & Share2 segítségével.

● A webes csatlakozási funkcióknak köszönhetően projektjeit elküldheti e-mailben a HP
Designjet T120 ePrinter készüléknek, és kinyomtathatja őket2.



HP Designjet T120 ePrinter sorozat

Műszaki adatok
Nyomtatás
Vonalas rajzok 70 másodperc/oldal, 40 A1 nyomat/óra
Színes képek CQ891A: 22,4 m²/h bevonatos hordozóanyagon; 2,9 m²/h fényes

hordozóanyagon
Nyomtatási felbontás Akár 1200 x 1200 optimalizált dpi 600 x 600 bemeneti dpi esetén, valamint a

kiválasztott fotópapírra való optimalizálás
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 (ciánkék, bíborvörös, sárga, fekete)
Festékcsepp 5,5 pl (C, B, S); 12 pl (K)
Szállított festékkazetta mennyisége 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%
Minimális vonalszélesség 0,04 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 4,1 kg
Maximális optikai telítettség 2,10 maximális fekete optikai sűrűség (8 L*min)

Hordozóanyagok
Kezelés Lapadagolás; tekercsadagolás; bemeneti tálca; 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 Bemeneti tálca: 210 x 279 – 330 x 482 mm; kézi adagolás: 330 x 482 – 610 x

1897 mm; tekercs: 279–610 mm
Vastagság Max. 0,3 mm

Memória
Alapkiépítésben 256 MB
Merevlemez Egyik sem

Csatlakoztatás
Illesztőfelületek (alaptartozék) Gyors Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0 tanúsítvány; WiFi
Nyomtatónyelvek (alaptartozék) HP PCL 3 GUI, JPEG
Meghajtók készletezve HP PCL 3 GUI illesztőprogram Mac OS X és Windows® rendszerekhez

Javasolt rendszerkövetelmények
Mac Mac OS X v10.6: Mac számítógép Intel® Core™ processzorral; 2 GB RAM; 4 GB

szabad merevlemez-terület
Windows Microsoft® Windows® 7: 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor (1

GHz-es); 2 GB RAM (32 bites) vagy 4 GB RAM (64 bites); 4 GB szabad
merevlemez-terület; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium; 32
bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor (1 GHz-es); 2 GB RAM; 4 GB szabad
merevlemez-terület; Windows® XP Professional/Home (SP3 vagy újabb): Intel®
Pentium® család vagy AMD K6™/Athlon™/Duron™ család (1 GHz); 1 GB RAM; 2
GB szabad merevlemez-terület

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)

A doboz tartalma
CQ891A HP Designjet T120 ePrinter; nyomtatófej ; tintapatronok kezdéshez; rövid

útmutató; üzembe helyezési poszter; indító szoftver; tápkábel

Méretek (sz xmé xma)
Nyomtató 987 x 530 x 285 mm
Szállítás 1141 x 620 x 415 mm

Súly
Nyomtató 25,5 kg
Szállítás 30 kg

Energiafogyasztás
Maximum < 35 watt (nyomtatás közben), < 4,5 watt (készenlétben), < 0,3 watt

(energiatakarékos módban)
Áramellátási követelmények Bemeneti feszültség (automatikus kiválasztás): 100–240 V~ (+/- 10%), 50/60

Hz (+/- 3%), 1200 mAmax

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)
ENERGY STAR Igen

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

Rendelési információ
Termék
CQ891A HP Designjet T120 610mm ePrinter

Tartozékok
B3Q35A HP Designjet T120 24"-es állvány

B3Q36A HP Designjet T120/T520 24"-es orsó

Festékadagolók
CZ129A HP 711 38 ml fekete tintapatron

CZ130A HP 711 29 ml ciánkék tintapatron;

CZ131A HP 711 29 ml bíbor tintapatron;

CZ132A HP 711 29 ml sárga tintapatron

CZ133A HP 711 80 ml fekete tintapatron

CZ134A HP 711 3 csomag 29 ml-es ciánkék tintapatron

CZ135A HP 711 3 csomag 29 ml-es bíbor tintapatron

CZ136A HP 711 3 csomag 29 ml-es sárga tintapatron

C1Q10A HP 711 Designjet tartalék nyomtatófej készlet

Szerviz és támogatás
U1V95E - HP 3 éves, egy munkanapon belüli Designjet-szerviz T120 24 órás hardvertámogatás
U1W29E - HP 3 éves, 4 órán belüli 13x5 Designjet-szerviz T120 24 órás hardvertámogatás
U1W34PE - HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Designjet-szerviz T120 24 órás
hardvertámogatás
U6A00PE - HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 Designjet-szerviz T120 24 órás hardvertámogatás
*U1W29E/U6A00PE - Ellenőrizze az ország szintjén az elérhetőséget.

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás
nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megóvásában és a
fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított
támogatással.

További információkért látogasson el a következő webhelyre http://www.hp.com/go/DesignjetT120

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