
Seria HP DesignjetT120 ePrinter

O imprimantă accesibilă, simplu de utilizat, conectată la web, de 610 mm (24 inchi), cu
conectivitate Wi-Fi1.

1 Performanţa wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa de la punctul de acces şi poate să fie limitată în timpul
conexiunilor VPN active.
2 Necesită un cont HP Designjet ePrint & Share, o conexiune de Internet pentru imprimantă şi un dispozitiv conectat cu
capabilitate de Internet. Când utilizaţi aplicaţia mobilă HP Designjet ePrint & Share, sunt necesare un dispozitiv compatibil
Apple® iOS sau Android™ şi o conexiune de Internet. Se pot aplica taxe pentru transferuri de date sau pentru conectare. Duratele
de imprimare pot varia. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.hp.com/go/eprintandshare.

Obţineţi mai mult cu aceiaşi bani.
● Bucuraţi-vă de avantajele oferite de două imprimante într-una singură: cu tava

încorporată care poate să preia coli tăiate de la A4 până la +/A3 şi cu rola avantajoasă de
încărcare frontală puteţi produce imprimate cu lăţimea de la 210 mm (8,5 inchi) până la
610 mm (24 inchi).

● Instalaţi imprimanta acolo unde vă este cel mai convenabil şi lucraţi unde doriţi, graţie
conectivităţii Wi-Fi încorporate1.

● Economisiţi timp şi bani: preluaţi controlul lucrărilor de imprimare proiectându-le la
sediu.

● Beneficiaţi de calitatea remarcabilă şi constantă a imprimărilor, precum şi de înalta
productivitate – cernelurile HP originale asigură culori bogate şi linii precise.

Descoperiţi cât de simplă poate fi imprimarea pe
formatmare cu această imprimantă compactă, simplu
de utilizat.
● Amplasaţi simplu această imprimantă unde aveţi nevoie în spaţiul dvs. de lucru – având

o lăţime de numai 987 mm (38,9 inchi), este cea mai mică din clasa sa.

● Ecranul senzitiv intuitiv, integral color, de 109 mm (4,3 inchi) permite operarea intuitivă
şi simplifică navigarea şi imprimarea.

● Terminaţi lucrările rapid şi precis: previzualizările precise ale imprimatelor sunt
concepute pentru a vă ajuta să imprimaţi ce este necesar de la prima încercare.
Economisiţi timp şi consumabile ştiind că ceea ce vedeţi este ceea ce obţineţi.

Imprimaţi practic de oriunde2.
● HP Designjet ePrint & Share vă permite să imprimaţi la HP Designjet ePrinter de pe

laptop, de pe telefonul inteligent sau tableta Apple® sau Android™2.

● Accesaţi şi imprimaţi proiecte pe format mare când nu sunteţi la studio, utilizând HP
Designjet ePrint & Share2.

● Salvaţi automat copii ale lucrărilor dvs. pe cloud şi le accesaţi practic de oriunde cu HP
Designjet ePrint & Share2.

● Trimiteţi prin e-mail proiectele către HP Designjet T120 ePrinter şi imprimaţi, graţie
caracteristicilor de conectivitate la Web2.



Seria HP DesignjetT120 ePrinter

Specificaţii tehnice
Imprimare
Desene cu linii 70 sec./pagină, 40 de imprimate A1 pe oră
Imagini color CQ891A: 22,4 m²/h pe suporturi tratate; 2,9 m²/h pe suporturi lucioase
Rezoluţie de imprimare până la 1200 x 1200 dpi optimizat din 600 x 600 dpi la intrare şi optimizare

selectată pentru hârtie foto
Margini (sus x jos x stânga x dreapta) Rolă: 5 x 5 x 5 x 5 mm

Coală: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Tehnologie HP Thermal Inkjet
Tipuri de cerneală Pe bază de coloranţi (C, M, Y); pe bază de pigmenţi (K)
Culori cerneală 4 (cyan, magenta, galben, negru)
Picătură de cerneală 5,5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)
Volumul cartuşului de imprimare Cartuş de cerneală HP 711: negru (80 ml); negru (38 ml); cyan, magenta, galben

(29 ml)
Duze cap de imprimare 1376
Capete de imprimare 1 (cyan, magenta, galben, negru)
Precizie linie +/- 0.1%
Grosime minimă a liniei 0,04 mm (adresabil HP-GL/2)
Lăţime minimă linie garantată 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Lungimemaximă de imprimare 45,7 m
Greutate maximă de imprimare 4,1 kg
Densitate optică maximă Densitate optică maximă 2,10 (8 L * min) pentru negru

Suport
Manevrare Alimentare cu coli; alimentare cu rolă; tavă de intrare; cuţit automat
Tipuri Hârtie de corespondenţă şi cretată (corespondenţă, cretată, dublu cretată,

reciclată, simplă, alb strălucitor), hârtie tehnică (trasare naturală, velină), film
(transparent, mat), hârtie fotografică (satinată, lucioasă, semilucioasă, premium,
polipropilenă), auto-adezivă (adezivă, polipropilenă)

Greutate 60 - 280 g/m² (rolă/alimentare manuală); 60 - 220 g/m² (tava de alimentare)
Dimensiune Tava de intrare: de la 210 x 279 până la 330 x 482 mm; alimentare manuală: de

la 330 x 482 până la 610 x 1897 mm; rolă: de la 279 până la 610 mm
Grosime Până la 0,3 mm

Memorie
Standard 256 MB
Unitate de disc fix Nimic

Conectivitate
Interfeţe (standard) Fast Ethernet (100Base-T); USB 2.0 de mare viteză, certificat; WiFi
Limbaje de imprimare (standard) HP PCL 3 GUI, JPEG
Drivere incluse Driver HP PCL 3 GUI pentru Mac OS X şi Windows®

Cerinţe de sistem recomandate
Mac Mac OS X v10.6: computer Mac cu procesor Intel® Core™; 2 GB RAM; 4 GB de

spaţiu disponibil pe hard disk
Windows Microsoft® Windows® 7: procesor pe 32 de biţi (x86) sau pe 64 de biţi (x64) (1

GHz); RAM de 2 GB (32 de biţi) sau RAM de 4 GB (64 de biţi); 4 GB de spaţiu
disponibil pe hard disk; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium:
procesor pe 32 de biţi (x86) sau pe 64 de biţi (x64) (1 GHz); 2 GB RAM; 4 GB de
spaţiu disponibil pe hard disk; Windows® XP Professional/Home (SP3 sau
superior): familia Intel® Pentium® sau familia AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1
GHz); 1 GB RAM; 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk

Condiţii de mediu
Temperatură de funcţionare De la 5 la 40ºC
Temperatură de stocare De la -25 la 55ºC
Umiditate de funcţionare 20 - 80% RH
Umiditate stocare 0 - 95% RH

Acustic
Presiune sunet 48 dB(A), < 16 dB(A) (standby)
Putere sunet 6,5 B(A), < 3,4 B(A) (standby)

Ce se găseşte în cutie
CQ891A HP Designjet T120 ePrinter; cap de imprimare; cartuşe de cerneală de început;

ghid de referinţe rapide; poster de instalare; software de iniţializare; cablu de
alimentare

Dimensiuni (L x A x î)
Imprimantă 987 x 530 x 285 mm
Expediere 1141 x 620 x 415 mm

Greutate
Imprimantă 25,5 kg
Expediere 30 kg

Consum energie
Maxim < 35 W (imprimare), < 4,5 W (mod economic), < 0,3 W (standby)
Cerinţe de alimentare Tensiune de intrare (autoreglabilă): 100 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3

Hz), 1200 mAmaxim

Certificare
Siguranţă UE (conform cu LVD şi EN 60950-1); Rusia (GOST)
Electromagnetic Conform cerinţelor pentru clasa B, inclusiv: UE (Directivele EMC/R&TTE)
ENERGY STAR Da

Garanţie
Un an garanţie limitată pentru hardware. Opţiunile de garanţie şi asistenţă
variază în funcţie de produs, ţară şi cerinţele legislaţiei locale.

Informaţii pentru comandă
Produs
CQ891A HP Designjet T120 ePrinter de 610 mm

Accesorii
B3Q35A Suport pentru HP Designjet T120, de 24 inchi

B3Q36A Suport de role de 24 inchi pentru HP Designjet T120/T520

Rezerve de cerneală
CZ129A Cartuş de cerneală HP 711 negru, 38 ml

CZ130A Cartuş de cerneală HP 711 cyan, 29 ml

CZ131A Cartuş de cerneală HP 711 magenta, 29 ml

CZ132A Cartuş de cerneală HP 711 galben, 29 ml

CZ133A Cartuş de cerneală HP 711 negru, 80 ml

CZ134A Cartuşe de cerneală HP 711 cyan, pachet de 3, de câte 29 ml

CZ135A Cartuşe de cerneală HP 711 magenta, pachet de 3, de câte 29 ml

CZ136A Cartuşe de cerneală HP 711 galben, pachet de 3, de câte 29 ml

C1Q10A Set de înlocuire cap de imprimare HP 711 Designjet

Service & asistenţă
U1V95E - asistenţă hardware HP 3 ani, următoarea zi lucrătoare, Designjet T120 24-in
U1W29E - asistenţă hardware HP 3 ani, 4 ore, 13x5 Designjet T120-24-in
U1W34PE - asistenţă hardware HP 1 an, post garanţie, următoarea zi lucrătoare, Designjet T120 24-in
U6A00PE - asistenţă hardware HP 1 an, post garanţie, 4 ore, 13x5 Designjet T120-24-in

Contaţi pe asistenţa de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătăţiţi
mediul de imprimare şi de prelucrare a imaginilor, să vă protejaţi investiţia în echipamente IT şi să vă dezvoltaţi
afacerile — cu asistenţa la nivel de expert care este accesibilă, personală şi adaptată la cerinţele dvs. prin
serviciile HP Care Pack.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm vizitaţi http://www.hp.com/go/DesignjetT120

Pentru mai multe substraturi şi dimensiuni de suporturi de format mare de la HP, vizitaţi-ne online la: http://www.hp.com/go/designjet/supplies

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele din declaraţiile exprese de
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