
Seria de imprimante HP Designjet T7100
Imprimare monocromă la viteză de imprimare cu LED-uri, înaltă calitate color şi cost total de
proprietate incredibil.

1Este necesar kitul de upgrade HP Postscript/PDF. Se achiziţionează separat.

Imprimaţi lucrările mai rapid, menţinând în acelaşi
timp costurile reduse.
● Bucuraţi-vă de imprimare de mare viteză: obţineţi până la 4 A1-sized
imprimate/min cu tehnologia HP Double Swath îmbunătăţită.

● Activaţi imprimarea nesupravegheată datorită capacităţii mari de
intrare/ieşire, cu până la 3 role, un stivuitor opţional pentru până la 500 de
imprimate şi cu cartuşe de cerneală HP de mare volum.

● Simplificaţi şi acceleraţi întregul flux de lucru – HP Instant Printing Pro1

fluidizează imprimarea de la început până la sfârşit, prin imprimare fără
driver.

● Economisiţi timp şi bani utilizând tehnologia de imprimare HP inkjet care
necesită o întreţinere redusă în comparaţie cu tehnologia de imprimare cu
LED-uri.

Îndeplini-vă cerinţele de imprimare color şi monocrom
cu o singură imprimantă.
● Produceţi desene monocrome CAD la un cost comparabil cu cel al
documentelor obţinute de la imprimantele cu LED-uri.

● Impresionaţi clienţii cu reprezentări clare şi precise, cu imagini şi prezentări
profesionale produse cu sistemul de imprimare cu 6 cerneluri care include
setul de cerneală HP Three-black.

● Alegeţi dintr-o gamă largă de suporturi HP, pentru soluţii care asigură
rezultate consistente, de înaltă calitate, şi vă ajută să economisiţi timp şi bani.

● Adăugaţi simplu role la sistemul de imprimare (de la 2 la 3) cu un kit de
upgrade şi încărcaţi suporturi diferite pe fiecare.

Se integrează nemijlocit cu orice mediu IT.
● Cu HP Web Jetadmin gestionaţi fără efort această imprimantă şi
experimentaţi conectivitatea şi securitatea de încredere cu reţeaua Gigabit
Ethernet integrată şi cu protocoalele IPsec şi IPv6 încorporate.

● Imprimaţi cu încredere ştiind că această imprimantă Designjet, cu HP-GL/2
original şi RTL, acceptă majoritatea aplicaţiilor CAD pe o gamă largă de
sisteme de operare şi că vă bucuraţi de suport pentru PostScript şi PDF1.

● Gestionaţi mai eficient costurile imprimării cu funcţionalitatea de
contabilizare a lucrărilor, care simplifică urmărirea utilizării şi gestionarea
costurilor.



Seria de imprimante HP Designjet T7100
Specificaţii tehnice
Imprimare
Desene cu linii 16 sec/pagină, 165 imprimate A1 pe oră

Imagini color 117,5 m²/oră pe suporturi tratate; 11,2 m²/oră pe suporturi lucioase

Viteză de imprimare 123,3 m²/oră

Rezoluţie de imprimare Până la 2400 x 1200 dpi optimizat din 1200 x 1200 dpi la intrare, cu selecţia de optimizare
pentru hârtie foto

Margini (sus x jos x stânga x dreapta) Rolă: 5 mm (sus), 5 mm (dreapta), 5 mm (stânga), 5 mm (jos)

Tehnologie HP Thermal Inkjet

Culori cerneală 6 (cyan, magenta, galben, negru mat, gri, gri închis)

Duze cap de imprimare 2112

Capete de imprimare 8 (2 galben, 2 magenta şi cyan, 2 negru mat, 2 gri şi gri închis)

Precizie linie +/- 0.1%

Grosime minimă a liniei 0,02 mm (adresabil HP-GL/2)

Lăţime minimă linie garantată 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Lungimemaximă de imprimare 91 m

Suport
Manevrare Alimentare cu două role (cu posibilitate de upgrade la trei); comutare automată a rolelor; cuţit

automat; sertar pentru suporturi de imprimare

Tipuri Hârtie bond şi tratată (bond, tratată, reciclată, tratată de gramaj mare), hârtie tehnică (calc
natural, bond transparentă, velină), film (clar, mat, poliester), hârtie fotografică (satinată,
lucioasă, semi-lucioasă, mată, foarte lucioasă), auto-adezivă (hârtie de interior, polipropilenă,
vinil), material de banner şi marcare (translucid, hârtie de exterior, hârtie panouri publicitare cu
spate albastru)

Greutate 70 - 328 g/m²

Grosime Până la 0,4 mm

Memorie
Standard 32 GB

Unitate de disc fix Standard, 160 GB

Conectivitate
Interfeţe (standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T); slot EIO Jetdirect pentru accesorii; USB 2.0 de mare viteză

Interfeţe (opţionale) Plăci de reţea compatibile HP Jetdirect

Limbaje de imprimare (standard) HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4

Drivere incluse Drivere HP-GL/2, HP-RTL pentru Windows® (optimizate pentru AutoCAD 2000 şi versiunile
superioare); Drivere PostScript® Windows®, Linux şi Mac cu Set de upgrade opţional
PostScript®/PDF

Compatibilitate sisteme de operare
Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium; Windows Vista® Ultimate/Business/Home
Premium; Microsoft® Windows® XP (32 biţi/64 biţi) Professional/Home, Server 2008 (32 biţi/64
biţi), Server 2003 (32 biţi/64 biţi); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix XenApp; Citrix XenServer

Cerinţe de sistem recomandate
Mac Mac OS X v10.5: Procesor PowerPC G3 sau Intel® Core; 256 MB RAM; 1 GB spaţiu disponibil pe

hard disk; Mac OS X v10.6: Computer Mac cu procesor Intel® Core; 1 GB RAM; 2 GB de spaţiu
disponibil pe hard disk

Windows Windows® 7: procesor pe 32 de biţi (x86) sau pe 64 de biţi (x64) (1 GHz), 1 GB RAM (pe 32 de biţi)
sau 2 GB RAM (pe 64 de biţi), 2 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), 1
GB RAM, 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk; Microsoft® Windows® XP Professional/Home
(SP2 sau superior): Familia Intel® Pentium® sau familia AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 512
MB 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 -20 la 55ºC

Umiditate de funcţionare 20 - 80% RH

Umiditate stocare 20 - 80% RH

Acustic
Presiune sunet 53 dB(A), 38 dB(A) (standby)

Putere sunet 7,0 B(A), 5,8 B(A) (standby)

Ce se găseşte în cutie
CQ105A Imprimantă HP Designjet T7100; capete de imprimare; cartuşe de cerneală de început; suport

pentru imprimantă; sertar pentru suporturi de imprimare; set adaptor pentru suport de role de
762 cm (3 inchi) (x2); cartuş de întreţinere; software de iniţializare; ghid de referinţe rapide;
poster de instalare; cabluri de alimentare

Dimensiuni (L x A x î)
Imprimantă 1974 x 700 x 1374 mm

Împachetat 2232 x 761 x 1269 mm

Greutate
Imprimantă 187 kg

Împachetat 220 kg

Consum energie
Maxim Maxim 420 W, < 270 W (activ), < 100 W (standby), < 9 W / < 46 W cu DFE încorporat (repaus), <

0,5 W (oprit manual)

Cerinţe de alimentare Tensiune de intrare (autoreglabilă): 100 - 127 V c.a. (+/- 10%), 5 A; 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 3
A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Certificare
Siguranţă UE (conform cu LVD şi EN 60950-1); Rusia (GOST)

Electromagnetic Conform cerinţelor UE pentru clasa A (Directiva EMC)

Mediul înconjurător ENERGY STAR®; WEEE; UE, RoHS; China RoHS; REACH; FEMP

ENERGY STAR Da

Garanţie
Garanţie standard: asistenţă doi ani, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opţiunile de garanţie şi
asistenţă variază în funcţie de produs, ţară şi cerinţele legislaţiei locale.

Informaţii pentru comandă
Produs
CQ105A Imprimantă HP Designjet T7100

Accesorii
CQ742A Stivuitor pentru HP Designjet 220V

CQ743A Set de upgrade rolă pentru HP Designjet

CQ745A Set de upgrade PostScript/PDF pentru HP Designjet

Rezerve de cerneală
CH645A Cap de imprimare HP 761 Designjet galben

CH646A Cap de imprimare HP 761 Designjet magenta/cyan

CH647A Cap de imprimare HP 761 Designjet gri/gri închis

CH648A Cap de imprimare HP 761 Designjet negru mat/negru mat

CH649A Cartuş de întreţinere HP 761 Designjet

CM991A Cartuş de cerneală HP 761 Designjet, negru mat, 400 ml

CM992A Cartuş de cerneală HP 761 Designjet, galben, 400 ml

CM993A Cartuş de cerneală HP 761 Designjet, magenta, 400 ml

CM994A Cartuş de cerneală HP 761 Designjet, cyan, 400 ml

CM995A Cartuş de cerneală HP 761 Designjet, gri, 400 ml

CM996A Cartuş de cerneală HP 761 Designjet, gri închis, 400 ml

CM997A Cartuş de cerneală HP 761 Designjet, negru mat, 775 ml

CR270A Cartuş de cerneală HP 761 Designjet, pachet cu 3 cartuşe de 400 ml, galben

CR271A Cartuş de cerneală HP 761 Designjet, pachet cu 3 cartuşe de 400 ml, magenta

CR272A Cartuş de cerneală HP 761 Designjet, pachet cu 3 cartuşe de 400 ml, cyan

CR273A Cartuş de cerneală HP 761 Designjet, pachet cu 3 cartuşe de 400 ml, gri

CR274A Cartuş de cerneală HP 761 Designjet, pachet cu 3 cartuşe de 400 ml, gri închis

CR275A Cartuş de cerneală HP 761 Designjet, pachet cu 3 cartuşe de 775 ml, negru mat

Suporturi consumabile
51642B Film HP mat - 914 mm x 38,1 m (36 in x 125 ft)

C3875A Film HP Clear - 914 cm x 22,9 m (36 in x 75 ft)

C6036A Hârtie inkjet HP alb strălucitor - 914 mm x 45,7 m

C6810A Hârtie inkjet HP alb strălucitor - 914 mm x 91.4 m (36 in x 300 ft)

CH025A Pachet dublu de polipropilenă mată HP Everyday – 1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft)

Q1398A Hârtie HP universală pentru corespondenţă - 1067 mm x 45,7 m

Q1414A Hârtie HP Universal Heavyweight Coated -1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft)

Q1428A Hârtie foto lucioasă HP Universal – 1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 picioare)

Q1956A Hârtie HP Heavyweight Coated - 1067 mm x 67,5 m (42 in x 225 ft)

Q8751A Hârtie HP universală pentru corespondenţă - 914 mm x 175 m

Q8754A Hârtie foto lucioasă cu uscare instantanee HP Universal - 1067 mm x 61 m (42 in x 200 ft)

Q8755A Hârtie foto satinată cu uscare instantanee HP Universal – 1067 mm x 61 m (42 in x 200 picioare)

Service & asistenţă
UX919E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T7100, 3 ani
UX923E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T7100, 4 ani
UX922E HP Care Pack, asistenţă hardware de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T7100, 5 ani
UX920E HP Care Pack, asistenţă hardware cu timp de răspuns în 4 ore 13x5 pentru Designjet T7100, 3 ani
UX933 HP Care Pack, asistenţă tehnică post-garanţie de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T7100, 1 an
UX932 HP Care Pack, asistenţă hardware post-garanţie de a doua zi lucrătoare pentru Designjet T7100, 2 ani
UX935 HP Care Pack, asistenţă hardware post-garanţie cu timp de răspuns în 4 ore 13x5 pentru Designjet T7100, 1 an
H4518E HP Care Pack, instalare în reţea pentru Designjet T23-71XX, 400-6200 SVC

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/designjetT7100

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
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