
HP DesignJet T7200 Production nyomtató

Bizonyított színes nyomtatási megoldás alacsony teljes tulajdonlási költséggel

1A HP által végzett belső teszt alapján, amely során megmérték, mennyi időt vesz igénybe egy 50 oldalas dokumentum
oldalainak kinyerése és nyomtatása többféle nyomtatóval, egyenértékű szoftverek használatával.
2A költségek összehasonlítása nagy formátumú, 15 000 € feletti árú színes nyomtatók használatával történt a gyártók által
javasolt, 2014. januárban érvényes kiskereskedelmi árak alapján. A tesztelési módszerek eltérhetnek.
3Nagy formátumú, kis mennyiségű nyomtatáshoz készült, akár 7 Arch D (610 × 914 mm) oldal/perc nyomtatási sebességű
LED-es nyomtatókkal összehasonlítva.
4A HP Designjet SmartStream és a HP Designjet T7200 Production nyomtató együttes használatakor érhető el.
5EPEAT minősítés, ha elérhető és/vagy támogatott. A minősítés országonkénti állapota a http://www.epeat.net webhelyen
tekinthető meg.

Teljes körű színesmegoldáshoz juthat nagy volumenű
nyomtatáshoz.
● Felgyorsíthatja termelését a nagy sebességű színes nyomtatással, amely

révén akár négy A1 méretű oldalt nyomtathat percenként.

● Növelheti a termelékenységet, kezelheti a PDF-fájlokat, és az előkészületek
idejét akár 50%-kal csökkentheti a HP SmartStream szoftverrel1.

● Növelheti a hatékonyságot az opcionális hardverkiegészítőkkel, például a
külső gyűjtővel, az online mappával vagy a lapolvasóval.

● Akár 600 méternyit (1968 láb) nyomtathat megszakítás nélkül a
nagykapacitású HP tintapatronokkal és a három nehéz tekerccsel.

Élvezze a bizonyított HP technológiára épülő
sokoldalú nyomtatás nyújtotta lehetőségeket.
● Egyetlen nyomtatót használhat az összes fekete-fehér és színes nyomtatási

feladathoz a CAD-rajzoktól a látványtervekig és grafikákig.

● A sokoldalúság részeként számos különféle hordozóra, például
bankpostapapírra vagy fényes fotópapírra is nyomtathat.

● Könnyedén állíthat elő professzionális alkalmazásokat egyenletes
színpontossággal, valamint kristálytiszta, éles vonalakkal.

● Gyorsan nyomtathat minőségi dokumentumokat a HP Double Swath
technológiájával és a HP optikai hordozóérzékelővel.

Alacsony üzemeltetési költségekmellett élvezheti a
teljes körűmunkafolyamat-irányítást.
● Megtakarítás induláskor – az egyenértékű nyomtatási technológiákhoz

képest alacsony befektetési költségek.2

● Fekete-fehér rajzokat nyomtathat az egyenértékű fekete-fehér LED
nyomtatókéval azonos oldalankénti költség mellett.3

● A HP SmartStream szoftver HP Crystal Preview szolgáltatása pontosan
jeleníti meg a műszaki dokumentumok nyomtatási képét4.

● Számíthat a folyamatos működésre a HP Designjet Partner Link által nyújtott
karbantartási és kellékanyag-feltöltési szolgáltatások révén.

ECO highlights
● Automatikus nyomtatási beállításokkal és képbeágyazással papír takarítható meg.
● ENERGY STAR® minősítés és EPEAT Bronze besorolás1.
● Ingyenes, kényelmes HP tintapatron- és nyomtatófej-újrahasznosítás2.
● FSC® minősítéssel rendelkező papírok, számos különféle újrahasznosítható HP hordozó-visszavételi

programmal.

1EPEAT minősítés, ha elérhető és/vagy támogatott. A minősítés országonkénti állapota a http://www.epeat.net webhelyen
tekinthető meg.
2A program elérhetősége változó. További részletek: http://www.hp.com/recycle. BMG védjegy licenckódja: FSC®-C115319,
lásd: http://www.fsc.org. HP védjegy licenckódja: FSC®-C017543, lásd: http://www.fsc.org. Az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező
termékek nem mindegyike kapható minden régióban. További információ a HP nagy formátumú nyomtatási anyagairól:
http://www.globalBMG.com/hp

Kérjük, hasznosítsa újra a nagy formátumú nyomtatási hardvereket és kellékanyagokat. Webhelyünkön
megismerhető ennek módja: http://www.hp.com/ecosolutions



HP DesignJet T7200 Production nyomtató
Műszaki specifikáció
Nyomtatás
Vonalas rajzok 15,5 mp/oldal A1/D méreten 165 A1 nyomat óránként

Maximális nyomtatási sebesség 123,3 m²/h; Mechanikus nyomtatási idő. Gyors módban, HP fényes fehér tintasugaras
rajzpapírra (bond) nyomtatva. A jelzett sebesség a nyomtató maximális sebessége

Színes képek Akár 17,5 oldal/perc A1/D méretben vagy óránként akár 117,5 m² (1265 négyzetláb) bevonatos
hordozóanyagon bevonatos hordozóanyagon; 11,2 m²/ó fényes hordozóanyagon

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

Tinta típusok Festékalapú (ciánkék, bíbor, sárga, szürke, sötétszürke); Pigmentalapú (matt fekete)

Tintaszínek 6 (egy-egy ciánkék, bíbor, sárga, matt fekete, szürke, sötétszürke)

Tintacsepp 6 pl (ciánkék, bíbor, sötétszürke, szürke); 9 pl (sárga, matt fekete)

Nyomtatófejek 8 (ciánkék, bíbor, 2 sárga, sötétszürke, szürke, 2 matt fekete)

Vonalpontosság +/- 0.1% (A megadott vektorhossz +/- 0,1%-a vagy +/- 0,2 mm (amelyik nagyobb) 23 ºC
hőmérsékleten, 50–60%-os relatív páratartalom mellett, A0 méretű HP matt fólián Legjobb
vagy Normál módban, eredeti HP tinták használatával)

Legkisebb vonalvastagság 0,02 mm (HP-GL/2 címezhetőség)

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

Papír
Kezelés Két tekercsadagoló (háromra bővíthető); Automatikus tekercsváltás; Egyenként akár 200 m

hosszú tekercs; Automatikus vágó; Hordozógyűjtő

Súly 70–328 g/m²

Vastagság Max. 15,7 mil

Memória
RAM 64 GB (virtuális)

Merevlemez 320 GB

Csatlakoztatás
Illesztőfelületek (alaptartozék) Gigabit Ethernet (1000Base-T); EIO Jetdirect kiegészítő-bővítőhely

Nyomtatónyelvek (alaptartozék) HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4

Nyomtatónyelvek (opcionális) Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7; TIFF; JPEG

Meghajtók készletezve HP-GL/2, HP-RTL illesztőprogramok Windows rendszerhez; PostScript illesztőprogramok
Windows és Mac OS X rendszerekhez opcionális PostScript/PDF bővítőkészlettel. Kompatibilis a
HP DesignJet Universal Print Driver for HP-GL/2 és a HP DesignJet Universal Print Driver for PS
illesztőprogrammal (PostScript/PDF bővítőkészlettel)

Környezeti feltételek
Működési hőmérséklet 5–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – 55 °C

Működési páratartalom 20–80% relatív páratartalom

Akusztikus
Hangnyomás 53 dB(A)

Hangteljesítmény 7,0 B(A)

Méretek (sz xmé xma)
Nyomtató 1974 x 700 x 1374 mm

Csomagolva 2232 x 761 x 1269 mm

Súly
Nyomtató 187 kg

Csomagolva 225 kg

Energiafogyasztás
Maximum 270 watt (nyomtatás közben); < 48 watt (üzemkész állapotban); < 5,3 watt (alvó állapotban); <

0,3 watt (kikapcsolva)

Tápellátási igény Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/- 10%), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

A doboz tartalma
F2L46A HP DesignJet T7200 Production nyomtató; 2 hüvelykes orsó; Nyomtatófejek; Induló

tintapatronok; Nyomtatóállvány és hordozógyűjtő; 3 hüvelykes orsóillesztő készlet (x2);
Karbantartó patron; Üzembe helyezési szoftver; Gyorskalauz; Üzembe helyezési útmutató;
Tápkábelek

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

ENERGY STAR Igen

Garancia
Egyéves korlátozott hardvergarancia

Rendelési információ
Termék
F2L46A HP Designjet T7200 1067 mm-es Production nyomtató

Kiegészítők
CQ742A HP Designjet 220 V-os lerakó

CQ743A HP Designjet Roll továbbfejlesztő készlet

CQ745B HP Designjet PostScript/PDF bővítőkészlet

E2P02A HP SmartStream Preflight Manager HP Designjet készülékhez

E2W15A HP SmartStream Print Controller HP DesignJet T7100/T7200 Production nyomtatóhoz

Nyomtatófejek
CH645A HP 761 sárga Designjet nyomtatófej

CH646A HP 761 bíbor/ciánkék Designjet nyomtatófej

CH647A HP 761 szürke/sötétszürke Designjet nyomtatófej

CH648A HP 761 matt fekete/matt fekete Designjet nyomtatófej

Festékadagolók
CH649A HP 761 Designjet karbantartópatron

CM991A HP 761 400 ml-es matt fekete Designjet tintapatron

CM992A HP 761 400 ml-es sárga Designjet tintapatron

CM993A HP 761 400 ml-es bíbor Designjet tintapatron

CM994A HP 761 400 ml-es ciánkék Designjet tintapatron

CM995A HP 761 400 ml-es szürke Designjet tintapatron

CM996A HP 761 400 ml-es sötétszürke Designjet tintapatron

CM997A HP 761 775 ml-es matt fekete Designjet tintapatron

F9J50A HP 765 400 ml-es sárga Designjet tintapatron

F9J51A HP 765 400 ml-es bíbor Designjet tintapatron

F9J52A HP 765 400 ml-es ciánkék Designjet tintapatron

F9J53A HP 765 400 ml-es szürke Designjet tintapatron

F9J54A HP 765 775 ml-es sötétszürke Designjet tintapatron

F9J55A HP 765 775 ml-es matt fekete Designjet tintapatron

Hordozó-kellékanyagok
C6569C HP fényezett vastag papír – 1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft)

C6810A HP fényes fehér Inkjet papír – 914 mm x 91,4 m (36 in x 300 ft)

CH025A HP 2 darabos általános matt polipropilén fólia – 1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft)

Q8751A HP univerzális rajzpapír – 914 mm x 175 m (36 in x 574 ft)

Terméktámogatás
H4518E HP hálózati telep. szolg. a felsőkategóriás DesignJet-sorozathoz
U5AG5PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli hardvertámogatás a sérült adathordozó megtartásával T7200 1067 mm
(42")
U5AG6PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli hardvertámogatás a sérült adathordozó megtartásával T7200 1067 mm
(42")
U7SX8E HP 2 éves, egy munkanapon belüli hardvertámogatás a sérült adathordozó megtartásával T7200 1067 mm (42")
U5AG3E HP 3 éves, egy munkanapon belüli hardvertámogatás a sérült adathordozó megtartásával T7200 1067 mm (42")
U7UW6E HP 4 éves, egy munkanapon belüli hardvertámogatás a sérült adathordozó megtartásával T7200 1067 mm (42")
U5AG4E HP 5 éves, egy munkanapon belüli hardvertámogatás a sérült adathordozó megtartásával T7200 1067 mm (42")
U1XV4E HP megelőző karbantartás és 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

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira
vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem
vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

4AA5-0481HUE Készült az EU-ban Szeptember 2015

Kapcsolat

Egyesült Királyság 0800.408.0784
Írország 1.800.94.4757
Közel-Kelet 800.035703174
Dél-Afrika 0800.999.693

http://hp.com/go/designjet/support
http://hp.com/go/OriginalHPinks
http://globalBMG.com/hp

