HP Designjet T920 ePrinter series
Εντυπωσιακά εύχρηστος ePrinter με νέα σχεδίαση, δυνατότητα A0 και σύνδεση στο web.

Απολαύστε μια πρωτοποριακή εμπειρία χρήστη.

Εκτυπώστε σχεδόν από οπουδήποτε .

● Περιορίστε την ακαταστασία – εκτυπώστε επίπεδα, συρραμμένα έγγραφα χάρη στον
ενσωματωμένο δίσκο στοίβαξης εξόδου.

● Χρησιμοποιήστε το Apple® ή Android™ smartphone ή tablet σας για να εκτυπώνετε
σχεδόν από οπουδήποτε1.

● Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο – παρακολουθήστε τα ρολά μέσων, δείτε την κατάσταση
του εκτυπωτή στην οθόνη αφής και παρακολουθήστε τις εργασίες κατά τη διάρκεια
της εκτύπωσης.

● Αποκτήστε πρόσβαση και εκτυπώστε εργασίες από το cloud, ενώ βρίσκεστε εκτός
γραφείου, με το HP Designjet ePrint & Share1.

● Τοποθετήστε τα ρολά χαρτιού εύκολα, ακόμα και όταν είστε καθισμένοι, χάρη στη
δυνατότητα τοποθέτησης ρολών από την μπροστινή πλευρά και την αυτόματη
ευθυγράμμισή τους.
● Εκτυπώστε έως A0/Ε με έναν μικρό εκτυπωτή 914 mm (36 ιντσών) με επίπεδη
επιφάνεια για γρήγορο έλεγχο των εκτυπώσεων.
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● Αποθηκεύστε αυτόματα αντίγραφα των εργασιών σας στο cloud όταν εκτυπώνετε με
το HP Designjet ePrint & Share1.
● Εκτυπώστε χωρίς προγράμματα οδήγησης χρησιμοποιώντας ένα USB stick ή στείλτε
τις εργασίες σας με email απευθείας στον HP Designjet T920 ePrinter1.

Εκτυπώστε γρήγορα και ποιοτικά από την πρώτη
φορά.
● Εκτυπώστε γρήγορα: δημιουργήστε επαγγελματικές εκτυπώσεις A1 σε 21
δευτερόλεπτα και συρράψτε τις εργασίες χρησιμοποιώντας το δίσκο στοίβαξης εξόδου.
● Ολοκληρώστε τις εργασίες σας αποτελεσματικά εκτυπώνοντας σωστά από την πρώτη
φορά, χάρη στην προεπισκόπηση πραγματικής εκτύπωσης.
● Πετύχετε σκούρο μαύρο, φυσικές ουδέτερες αποχρώσεις του γκρι και ζωηρά χρώματα
με έξι αυθεντικές μελάνες HP και την κεφαλή εκτύπωσης HP.

1Απαιτείται λογαριασμός HP Designjet ePrint & Share, σύνδεση Internet στον εκτυπωτή και συνδεδεμένη συσκευή με

δυνατότητα σύνδεσης στο Internet. Για τη χρήση της εφαρμογής HP Designjet ePrint & Share απαιτείται συμβατή συσκευή
Apple® iOS ή Android™ και σύνδεση στο Internet. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων ή σύνδεσης. Οι χρόνοι εκτύπωσης
μπορεί να διαφέρουν. 2 GB για προσωρινή αποθήκευση ανά λογαριασμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.hp.com/go/eprintandshare.
2Περιλαμβάνεται μόνο στον εκτυπωτή PostScript.

● Επεξεργαστείτε πολύπλοκα αρχεία εύκολα με εικονική μνήμη έως 32 GB, HP-GL/2 και
υποστήριξη PDF2 για τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα.

1. Εάν έχει εγκατασταθεί η πλατφόρμα Aurasma, επισκεφτείτε το κανάλι HP Designjet στη διεύθυνση http://auras.ma/s/ke25m
2. Εάν δεν έχει εγκατασταθεί η πλατφόρμα Aurasma, μπορείτε να την λάβετε από τις παρακάτω τοποθεσίες:
α. Google Play - http://auras.ma/s/android
β. Apple Store - http://auras.ma/s/ios
Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, μεταβείτε στο κανάλι HP Designjet στη διεύθυνση http://auras.ma/s/ke25m
3. Ανοίξτε την εφαρμογή και τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εικόνα για να δείτε το βίντεο HP Designjet

HP Designjet T920 ePrinter series
Τεχνικές προδιαγραφές
Εκτύπωση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Γραμμικά σχέδια

21 δευτ./σελίδα, 120 εκτυπώσεις A1 ανά ώρα

Ανάλυση εκτύπωσης

βελτιστοποιημένη ανάλυση έως 2400 x 1200 dpi από ανάλυση εισόδου 1200 x
1200 dpi με βελτιστοποίηση για το επιλεγμένο φωτογραφικό χαρτί,

Περιθώρια (επάνω x κάτω x αριστερά x
δεξιά)

Ρολό: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Φύλλο: 5 x 22 x 5 x 5 mm

Τεχνολογία

Θερμική εκτύπωση inkjet HP

Τύποι μελάνης

Τύπου dye (C, G, M, pK, Y), βάσει χρωστικών (mK)

Χρώματα μελάνης

6 (από 1 κυανό, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, μαύρο φωτογραφικό, κίτρινο)

Εκτυπωτής

Ψεκασμός/Σταγόνα μελάνης

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

1399 x 916 x 1110 mm

Στη συσκευασία

Παρεχόμενη ποσότητα δοχείου μελάνης

Δοχείο μελάνης HP 727: κυανό, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, μαύρο
φωτογραφικό, κίτρινο (130 ml), μαύρο ματ (69 ml), κυανό, γκρι, ματζέντα,
μαύρο φωτογραφικό, κίτρινο (40 ml)

1502 x 759 x 775 mm

Βάρος

Ακροφύσια κεφαλής μελάνης

9632

Κεφαλές εκτύπωσης

1 (κυανό, γκρι, ματζέντα, μαύρο ματ, μαύρο φωτογραφικό, κίτρινο)

Ακρίβεια γραμμών

+/- 0.1%

Ελάχιστο πάχος γραμμής

0,02 mm (HP-GL/2 επεξεργάσιμο)

Ελάχιστο εγγυημένο πλάτος γραμμής

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

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

91 m

Μέγιστο βάρος εκτύπωσης

11,9 kg

Μέγιστη οπτική πυκνότητα

6 L* λεπτό/2,15 D

Μέσα
Είσοδος: αυτόματη τροφοδότηση ρολών από την μπροστινή πλευρά,
τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων. Έξοδος: ενσωματωμένος δίσκος
στοίβαξης εξόδου (από A4 έως A0 με χωρητικότητα έως 50 φύλλα A1-size),
θήκη, αυτόματος κόπτης

Χειρισμός

Τύποι

Χαρτί bond και με επικάλυψη (bond, με επικάλυψη, ενισχυμένο με επικάλυψη,
υπερενισχυμένο ματ plus, έγχρωμο), χαρτί τεχνικών σχεδίων (διαφανές
αντιγραφής, ημιδιαφανές bond, βέλβετ), φιλμ (διαφανές, ματ, πολυεστερικό),
φωτογραφικό χαρτί (σατινέ, γυαλιστερό, ημιγυαλιστερό, ματ, έξτρα
γυαλιστερό) διαυγές, αυτοκόλλητο (διπλής όψεως, εσωτερικού χώρου,
πολυπροπυλένιο, βινύλιο)

Βάρος

60 έως 328 g/m²

Μέγεθος

210 x 279 έως 914 x 1219 mm

Πάχος

Έως 0,5 mm (στη μη αυτόματη λειτουργία εκτυπώνονται έως 0,6 mm στο
δίσκο στοίβαξης εξόδου)

Μνήµη
Βασική

Εικονική μνήμη 32 GB

Σκληρός δίσκος

Τα 320 GB και οι ουρές εργασιών στον μπροστινό πίνακα διατίθενται για
CR355A

Συνδεσιμότητα
Διεπαφές (βασικές)

Gigabit Ethernet (1000Base-T) (περιλαμβάνει ενσωματωμένο διακομιστή
εκτύπωσης Jetdirect)

Γλώσσες εκτύπωσης (βασικές)

CR354A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF; CR355A:
Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF,
JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF;

Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα
οδήγησης

CR354A: Προγράμματα οδήγησης HP-GL/2 και HP-RTL για Windows,
πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 3 GUI για Mac OS X; CR355A: Προγράμματα
οδήγησης HP-GL/2 και HP-RTL για Windows, προγράμματα οδήγησης
PostScript για Windows, Linux και Mac;

Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων
Windows 8 Professional/Home (32 bit/64 bit), Windows Server 2012, Windows 7
Ultimate/Professional/Home Premium (32 bit/64 bit), Windows Vista
Ultimate/Business/Home Premium (32 bit/64 bit), Windows XP
Professional/Home (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 (32 bit/64 bit),
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v10.6,
v10.7, v10.8, Linux (επισκεφτείτε τη διεύθυνση hplip.net)

Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος
Mac OS X v10.6: επεξεργαστής Intel®, μνήμη RAM 1 GB, 5 GB διαθέσιμος χώρος
στο σκληρό δίσκο. Mac OS X v10.7: επεξεργαστής Intel® Core™ 2 Duo, Core i3,
Core i5, Core i7 ή Xeon®, μνήμη RAM 2 GB, 7 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό
δίσκο. Mac OS X v10.8: υποστηρίζεται μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα Mac, με
εγκατεστημένο OS X v10.6.8 ή νεότερη έκδοση, 2 GB RAM, 8 GB διαθέσιμο
χώρο στο σκληρό δίσκο

Mac

Windows XP Professional/Home (SP2 ή νεότερη έκδοση): Οικογένεια Intel®
Pentium® ή οικογένεια AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), μνήμη RAM 512 MB,
2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο

Windows

Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία λειτουργίας

5 έως 40ºC

Θερμοκρασία αποθήκευσης

-25 έως 55ºC

Υγρασία λειτουργίας

20 έως 80% RH

Υγρασία αποθήκευσης

Aπό 0% έως 95% σχετική υγρασία

Ακουστική
Ένταση ήχου

47 dB(A)

Ισχύς ήχου

6,5 B(A)

CR354A

HP Designjet T920 ePrinter 914 mm (36 ιντσών), κεφαλή εκτύπωσης, δοχεία
μελάνης, δίσκος στοίβαξης, βάση εκτυπωτή, άξονας, οδηγός γρήγορης
αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, λογισμικό εκκίνησης, καλώδιο τροφοδοσίας

CR355A

HP Designjet T920 PostScript ePrinter 914 mm (36 ιντσών), κεφαλή
εκτύπωσης, δοχεία μελάνης, δίσκος στοίβαξης, βάση εκτυπωτή, άξονας,
οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, λογισμικό εκκίνησης,
καλώδιο τροφοδοσίας

Διαστάσεις (π x β x υ)

Εκτυπωτής

87 kg

Στη συσκευασία

112,5 kg

Κατανάλωση ισχύος
Μέγιστη

<120 W (εκτύπωση), <260 W (μέγιστη), <4 W / <7 W με ενσωματωμένο Digital
Front End (αναστολή), 0,1 W (αυτόματη απενεργοποίηση), 0 W
(απενεργοποίηση από το διακόπτη)

Απαιτήσεις ισχύος

Τάση εισόδου (αυτόματη επιλογή): 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/3 Hz), 4,2 A μέγιστο (ρεύμα αιχμής)

Πιστοποίηση
Ασφάλεια

ΕΕ (συμμόρφωση με LVD και EN60950-1) Ρωσία (GOST)

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Συμβατότητα με τις απαιτήσεις σχετικά με προϊόντα Class B: EΕ (Οδηγία EMC)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

ENERGY STAR®, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, FEMP

ENERGY STAR

Ναι

Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης
ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα και τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Πληροφορίες παραγγελίας
Προϊόν
CR354A

HP Designjet T920 ePrinter A0/914mm

CR355A

HP Designjet T920 PostScript ePrinter A0/914mm

Εξαρτήματα
C0E65A

Άξονας HP Designjet T9x0/Tx500 36 ιντσών

CN538A

Προσαρμογέας πυρήνα για HP Designjet 3 ιντσών

CQ654B

Σαρωτής HP Designjet HD

Αναλώσιμα μελάνης
B3P06A

Κεφαλή εκτύπωσης HP 727 Designjet

B3P13A

Δοχείο κυανής μελάνης HP 727 Designjet, 40 ml

B3P14A

Δοχείο ματζέντα μελάνης HP 727 Designjet, 40 ml

B3P15A

Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 727 Designjet, 40 ml

B3P17A

Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 727 Designjet, 40 ml

B3P18A

Δοχείο γκρι μελάνης HP 727 Designjet, 40 ml

B3P19A

Δοχείο κυανής μελάνης HP 727 Designjet, 130 ml

B3P20A

Δοχείο ματζέντα μελάνης HP 727 Designjet, 130 ml

B3P21A

Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 727 Designjet, 130 ml

B3P22A

Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 727 Designjet, 130 ml

B3P23A

Δοχείο μαύρης φωτογραφικής μελάνης HP 727 Designjet, 130 ml

B3P24A

Δοχείο γκρι μελάνης HP 727 Designjet, 130 ml

C1Q11A

Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 727 Designjet, 69 ml

C1Q12A

Δοχείο μαύρης ματ μελάνης HP 727 Designjet, 300 ml

Υπηρεσίες και υποστήριξη
U7Y82E - Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T920-36in με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 3 έτη
U7Y83E - Υποστήριξη υλικού HP Designjet T920-36in με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 4 έτη
U7Y84E - Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T920-36in Hardware με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 5 έτη
U7Y97E - Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T920-36in με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για 4 έτη
U7Z00PE - Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T920-36in με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 1 έτος μετά την
εγγύηση
U7Z06PE - Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T920-36in με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 2 έτη μετά την
εγγύηση
U7Z05PE - Υποστήριξη υλικού HP για Designjet T920-36in με απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για 1 έτος μετά την εγγύηση.
Οι υπηρεσίες U7Y97E και U7Z05PE δεν διατίθενται στην Ιταλία, την Πολωνία και τα κράτη της Μεσογείου, της Μέσης
Ανατολής και της Αφρικής (με εξαίρεση τη Νότια Αφρική και το Ισραήλ).
Οι υπηρεσίες υποστήριξης HP Designjet προσφέρουν λύσεις για επιχειρησιακά περιβάλλοντα κρίσιμης σημασίας –
εγκατάσταση, εκτενή υποστήριξη και συντήρηση, καθώς και ποικιλία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση hp.com/go/designjet/support.
Χρησιμοποιείτε αυθεντικές μελάνες και κεφαλές εκτύπωσης HP για σταθερά υψηλή ποιότητα και αξιόπιστη απόδοση και
περιορισμένες διακοπές λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
hp.com/go/OriginalHPinks.

Για το πλήρες χαρτοφυλάκιο των υλικών εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους της HP, ανατρέξτε στη διεύθυνση globalBMG.com/hp.
Για περισσότερα υλικά και μεγέθη μέσων μεγάλου μεγέθους HP, επισκεφτείτε το http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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