
HP Designjet T3500 Production eMFP

A piac leggyorsabb színes A0-size többfunkciós nyomtatója1, amely kimagasló
termelékenységgel bír, és alacsony költséggel, felügyelet nélkül üzemeltethető.

1 A 20 000 eurónál olcsóbb nagyformátumú, színes többfunkciós nyomtatókkal összehasonlítva. A gyártók által 2014. januárig
közzétett leggyorsabb névleges színes nyomtatási sebességek alapján. A tesztelési módszerek eltérőek lehetnek.
2 A nagyformátumú, kis kapacitású, többfunkciós LED-nyomtatókkal összehasonlítva, amelyek nyomtatási sebessége akár 7 A1
méretű oldal percenként.

1. Amennyiben az Aurasma telepítve van, látogassa meg a HP Designjet csatornáját a http://auras.ma/s/ke25m webhelyen
2. Amennyiben az Aurasma nincs telepítve, az alábbi helyekről töltheti le:
a. Google Play - http://auras.ma/s/android
b. Apple Store - http://auras.ma/s/ios
Mikor elkészült, látogassa meg a HP Designjet csatornáját a http://auras.ma/s/ke25m webhelyen
3. Indítsa el az alkalmazást, és jelölje ki a képet, hogy megnézhesse a HP Designjet videót

Amunkafolyamatminden igényét kielégítő nagy
termelékenységű többfunkciós nyomtató.
● A leggyorsabb nyomtatás – 21 másodpercenként egy A1-size méretű oldal sötétfekete,

semleges szürke és élénk színekkel1.

● Az első oldal azonnal kinyomtatható, mivel rendkívül gyors a feldolgozás, és nincs
bemelegedési idő.

● Gyors másolás és beolvasás fejlett funkciók és hatékony munkafolyamat-eszközök
segítségével – előzetes beállítások, kötegelt beolvasás, többoldalas PDF-fájlok és
beolvasás e-mailbe.

● Fenntartható a rendszerezettség és elkerülhető a zűrzavar – a beépített 100 lapos
gyűjtő biztosítja a nyomatok és a másolatok gondos szétválogatását.

Kiváló termelékenységű nyomtató felügyelet nélküli,
alacsony költségű használathoz.
● Tartsa alacsonyan a költségeket: a fekete-fehér rajzok ugyanolyan lapköltséggel

nyomtathatók, mint a hasonló fekete-fehér, többfunkciós LED-nyomtatókkal2.

● Felügyeletet nélkül üzemeltethető a két erős, legfeljebb 200 m (650 láb) hosszú
tekercsnek és az összesen 1800 ml űrtartalmú tintapatronoknak köszönhetően.

● Nagy mennyiségű nyomtatásra alkalmas – robusztus kivitelének köszönhetően
teljesíthetők a legnagyobb igénybevételt követelő feladatok is.

● Hatékony projektkezelés és költségfelügyelet a beágyazott, professzionális
nyilvántartási funkciók használatával.

Magas szintű informatikai igényeknekmegfelelő
kialakítás és a legnagyobb biztonság.
● Minimálisra csökkenthetők az eszközkezelési feladatok és költségek a HP Designjet

Universal Print Driver használatával.

● Egyszerű flottakezelés idő- és költségmegtakarítással a HP Web Jetadmin révén.

● Biztosíthatja a bizalmas feladatok védelmét és biztonságos kezelését – a nyomtatón
lévő dokumentumok lekéréséhez személyes PIN-kód adható meg.

● Megőrizhetők a bizalmas információk az AES-256 kódolású öntitkosító HDD, a Secure
Disk Erase és az IPsec segítségével.



HP Designjet T3500 Production eMFP
Műszaki adatok
Nyomtatás
Vonalas rajzok 21 s/oldal, 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: 3 x 3 x 3 x 3 mm (fotópapírokon szegély nélkül)

Lap: 3 x 22 x 3 x 3 mm
Műszaki jellemzők HP termál tintasugaras
Festéktípusok Festékalapú (C, G, M, pK, Y); pigment alapú (MK)
Festékcsepp 6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Nyomtatófejek 1 (ciánkék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga)
Vonalpontosság A megadott vektorhossz +/- 0,1%-a vagy +/- 0,2 mm (amelyik nagyobb)

23 ºC hőmérsékleten, 50–60%-os relatív páratartalommellett, A0 méretű
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))
Hordozóanyagok
Kezelés Bemenet: két automatikus elöltöltős tekercsadagoló; intelligens

tekercsváltás; egyenként akár 200 m hosszú tekercs; lapadagoló;
Kimenet: beépített kimeneti gyűjtő (A4 mérettől A0 méretig, legfeljebb
100 A1-size lap kapacitással); hordozótálca; 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)

Méret 210–914 mm széles lapok; 279–914 mm-es tekercsek
A4; A3; A2; A1; A0

Súly 60–328 g/m²
Vastagság Legfeljebb 19,7 mil (0,5 mm)
Beolvasás
Lapolvasási sebesség Akár 6,35 cm/s (színes, 200 dpi); akár 19,05 cm/s (szürkeárnyalat, 200

dpi)
Felbontás 600 x 600 dpi
Maximális beolvasási méret 914 x 8000 mm (JPEG); 914 x 5000 mm (PDF); 610 x 15 000 mm (TIFF)
Maximális beolvasási vastagság 0,8 mm
Másolás
Kicsinyítés/nagyítás 25–400%
Másolatok maximális száma Legfeljebb 99 másolat
Másoló beállításai Másolat minősége; színes másolás; tekercs; papírkimenet; tartalom

típusa; eredeti papír típusa; háttér-eltávolítás; kontraszt; ferdeségjavítás;
blueprints támogatás; másolási margók elrendezése; teljes szélesség;
feladat várólista adattárolási módja

Memória
Alapkiépítésben Intel Core i5M-260 processzor, 128 GB (virtuális). 2,5 GB RAMmemórián

alapul
Merevlemez Alapfelszereltség része, 500 GB-os (AES-256 titkosítású, FIPS 140-2 2.

szintű tanúsítvánnyal)
Csatlakoztatás
Illesztőfelületek (alaptartozék) Gigabit Ethernet (1000Base-T) (beágyazott Jetdirect

nyomtatókiszolgálóval rendelkezik)
Nyomtatónyelvek (alaptartozék) HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Nyomtatási útvonalak Nyomtatóillesztő, HP Designjet SmartStream, HP beágyazott

webkiszolgáló, közvetlen nyomtatás USB flash meghajtóról, e-mail
nyomtatása

Nyomtatónyelvek (opcionális) Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7
Meghajtók készletezve HP-GL/2, HP-RTL illesztőprogramok Windows rendszerhez; HP PCL 3 GUI

illesztőprogram Mac OS X rendszerhez; PostScript® illesztőprogramok
Windows és Mac rendszerekhez opcionális PostScript/PDF
frissítőkészlettel

Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet 5–40 °C
Tárolási hőmérséklet -25–55°C
Működési páratartalom 20–80% relatív páratartalom
Tárolási páratartalom 0–95% relatív páratartalom
Akusztikus
Hangnyomás 50 dB(A) aktív; 38 dB(A) készenlét
Hangteljesítmény 6,8 B(A) aktív; 5,6 B(A) készenlét

A doboz tartalma
B9E24A HP Designjet T3500 eMFP; nyomtatófej; induló tintapatronok; gyűjtőtálca;

nyomtatóállvány és adathordozó-rekesz; orsók; 3 hüvelykes orsóillesztő
készlet; gyorskalauz; beállítási poszter; üzembe helyezési szoftver;
tápkábel

B9E24B HP Designjet T3500 eMFP; nyomtatófej; induló tintapatronok; gyűjtőtálca;
nyomtatóállvány és adathordozó-rekesz; orsók; 3 hüvelykes orsóillesztő
készlet; gyorskalauz; beállítási poszter; üzembe helyezési szoftver;
tápkábel

Méretek (sz xmé xma)
Nyomtató 1400 x 784 x 1109 mm
Becsomagolva 1502 x 780,5 x 804 mm
Súly
Nyomtató 114 kg
Becsomagolva 141 kg
Áramellátás
Energiafogyasztás < 120 watt (nyomtatás közben); < 2 watt / < 7 watt beágyazott Digital

Front End funkcióval (alvó állapot); 0 watt (kikapcsolva); 12 wattóra A0
méretű oldalanként (nyomatonként)

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

Tanúsítvány
Biztonságtechnikai ismérvek EU (LVD és EN 60950-1 megfelelőségű); Oroszország (GOST)
Elektromágneses Megfelel az A osztály követelményeinek, köztük a következőknek: EU

(EMC-direktíva)
Környezeti ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EPEAT Bronze besorolás
Garancia

B9E24A: 90 nap korlátozott hardverjótállás. B9E24B: 2 év korlátozott
hardverjótállás. A jótállás az adott ország jogszabályaitól függően
változhat. Látogasson el a hp.com/support webhelyre, és ismerje meg a
HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.

Rendelési információ
Termék
B9E24A HP Designjet T3500 914 mm-es Production eMFP

B9E24B HP Designjet T3500 914 mm-es Production eMFP – Kiterjesztett jótállás

Tartozékok
C0C66A HP Designjet PostScript/PDF bővítőkészlet

E2P02A HP SmartStream Preflight Manager for HP Designjet

E2W16A HP SmartStream Print Controller for HP Designjet T3500 Production eMFP

G8B09A HP Designjet T3500 152,4 cm-es (36 hüvelykes) orsó

Festékadagolók
B3P06A HP 727 Designjet nyomtatófej

C1Q13A HP 764 300 ml-es ciánkék tintapatron

C1Q14A HP 764 300 ml-es bíbor tintapatron

C1Q15A HP 764 300 ml-es sárga tintapatron

C1Q16A HP 764 300 ml-es matt fekete tintapatron

C1Q17A HP 764 300 ml-es fotófekete tintapatron

C1Q18A HP 764 300 ml-es szürke tintapatron

Szerviz és támogatás
U1ZX9E – HP 3 éves, egy munkanapon belüli Designjet T3500-B hardvertámogatás a hibás adathordozó
megtartásával
U1ZY0E – HP 5 éves, egy munkanapon belüli Designjet T3500-B hardvertámogatás a hibás adathordozó
megtartásával
U1ZY1PE – HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Designjet T3500-B hardvertámogatás a hibás
adathordozó megtartásával
U1ZY2PE – HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Designjet T3500-B hardvertámogatás a hibás
adathordozó megtartásával

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/DesignjetT3500

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