
HP Designjet T920 ePrinter series

Echipament ePrinter nou conceput, conectat la Web, cu o remarcabilă simplitate în utilizare.

1Necesită un cont HP Designjet ePrint & Share, o conexiune de Internet pentru imprimantă şi un dispozitiv cu capabilitate de
Internet conectat. 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 date/conexiune. Duratele de imprimare pot varia. Spaţiu de
stocare temporară de 2 GB pentru fiecare cont. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.hp.com/go/eprintandshare.
2Caracteristică inclusă numai cu imprimanta PostScript.

1. Cu aplicaţia Aurasma instalată, mergeţi la canalul HP Designjet de la http://auras.ma/s/ke25m
2. Fără aplicaţia Aurasma instalată, descărcaţi-o:
a. Google Play - http://auras.ma/s/android
b. Apple Store - http://auras.ma/s/ios
După terminare, mergeţi la canalul HP Designjet de la http://auras.ma/s/ke25m
3. Deschideţi aplicaţia şi indicaţi către imagine pentru a vizualiza videoclipul HP Designjet

Bucuraţi-vă de o experienţă de utilizator inovatoare.
● Eliminaţi dezordinea de la ieşire – obţineţi imprimate precis colaţionate datorită tăvii de

ieşire pentru stivuire, care este integrată.

● Obţineţi control deplin – monitorizaţi rolele de suport, vizualizaţi starea imprimantei pe
ecranul senzitiv şi urmăriţi lucrările în timpul imprimării.

● Încărcaţi fără efort rolele de hârtie, chiar şi atunci când staţi pe scaun, deoarece rolele se
încarcă frontal şi se aliniază automat.

● Economisiţi spaţiu cu o imprimantă compactă de 914 mm (36 inchi), proiectată cu o
suprafaţă plană şi pentru verificarea rapidă a materialelor imprimate.

Obţineţi rapid imprimate de calitate, de la bun
început.
● Imprimaţi rapid: creaţi imprimate profesionale de format A1 în 21 de secunde şi

colaţionaţi lucrările în tava de ieşire pentru stivuire.

● Finalizaţi eficient lucrările imprimând corect de la bun început, datorită previzualizărilor
realiste ale imprimării.

● Obţineţi nuanţe de negru închis, tonuri reale de gri neutru şi culorii vii cu şase cerneluri
HP originale şi cu capul de imprimare HP.

● Procesaţi simplu fişiere complexe cu până la 32 GB de memorie virtuală, HP-GL/2 şi
suport pentru PDF2 pentru majoritatea sistemelor de operare.

Imprimaţi practic de oriunde1.
● Utilizaţi telefonul inteligent Apple® sau Android™ sau tableta pentru a imprima practic

de oriunde1.

● Accesaţi şi imprimaţi proiecte din cloud atunci când nu sunteţi la birou, utilizând HP
Designjet ePrint & Share1.

● Salvaţi automat copii ale proiectelor în cloud atunci când imprimaţi utilizând HP
Designjet ePrint & Share1.

● Imprimaţi fără drivere utilizând un stick USB sau proiecte trimise direct prin e-mail către
HP Designjet T920 ePrinter1.



HP Designjet T920 ePrinter series
Specificaţii tehnice
Imprimare
Desene cu linii 21 sec/pagină, 120 de imprimate A1 pe oră, 60 de imprimate A0 pe 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 x 5 x 5 x 5 mm

Coală: 5 x 22 x 5 x 5 mm
Tehnologie HP Thermal Inkjet
Tipuri de cerneală Pe bază de coloranţi (C, G, M, pK, Y); pe bază de pigmenţi (mK)
Culori cerneală 6 (câte 1 cyan, gri, magenta, negru mat, negru foto, galben)
Picătură de cerneală 6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Volumul cartuşului de imprimare Cartuş de cerneală HP 727: cyan, gri, magenta, negru mat, negru foto, galben (130 ml);

negru mat (69 ml); cyan, gri, magenta, negru foto, galben (40 ml)
Duze cap de imprimare 9632
Capete de imprimare 1 (cyan, gri, magenta, negru mat, negru foto, galben)
Viteză de imprimare 120 de imprimate A1 pe oră
Precizie linie +/- 0.1%
Grosime minimă a liniei 0,02 mm (adresabil HP-GL/2)
Lăţime minimă linie garantată 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Lungimemaximă de imprimare 91 m
Greutate maximă de imprimare 11,9 kg
Densitate optică maximă Densitate optică maximă negru 2,15 (6 L *min)

Suport
Manevrare Intrare: alimentare automată cu rolă frontală; alimentare cu coli; ieşire: tavă de ieşire

pentru stivuire, integrată, (de la A4 până la AO, cu capacitate de până la 50 A1-size); coş;
cuţit automat

Tipuri Hârtie bond şi tratată (bond, tratată, tratată de gramaj mare, tratată de gramaj foarte
mare), hârtie tehnică (calc natural, bond transparentă, velină), film (clar, mat, poliester),
hârtie fotografică (satinată, lucioasă, semi-lucioasă, mată, foarte lucioasă), suport
translucid, auto-adezivă (cu două feţe, hârtie de interior, polipropilenă, vinil)

Greutate 60 - 328 g/m²
Dimensiune 210 x 279 – 914 x 1219 mm
Grosime Până la 0,5 mm (până la 0,6 mm cu imprimare la tava de ieşire cu stivuire, cu mod

manual)

Memorie
Standard memorie virtuală de 32 GB
Unitate de disc fix 320 GB şi cozile de lucrări la panoul frontal sunt disponibile numai pentru modelul

CR355A

Conectivitate
Interfeţe (standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T); conector gazdă USB 2.0 de mare viteză; (include un

server de imprimare Jetdirect încorporat)
Limbaje de imprimare (standard) CR354A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF; CR355A: Adobe®

PostScript® 3, nivel 3 de extensie pentru Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG,
CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF;

Drivere incluse CR354A: Drivere HP-GL/2, HP-RTL pentru Windows; driver HP PCL 3 GUI pentru Mac OS
X; CR355A: Drivere HP-GL/2, HP-RTL pentru Windows; drivere PostScript pentru
Windows, Linux şi Mac;

Compatibilitate sisteme de operare
Windows 8 Professional/Home (32 biţi/64 biţi); Windows Server 2012; Windows 7
Ultimate/Professional/Home Premium (32 biţi/64 biţi); Windows Vista
Ultimate/Business/Home Premium (32 biţi/64 biţi); Windows XP Professional/Home (32
biţi/64 biţi); Windows Server 2008 (32 biţi/64 biţi), Windows Server 2008 R2, Windows
Server 2003 (32 biţi/64 biţi); Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8; Linux (consultaţi hplip.net)

Cerinţe de sistem recomandate
Mac Mac OS X v10.6: procesor Intel®; RAM de 1 GB; 5 GB de spaţiu disponibil pe hard disk;

Mac OS X v10.7: procesor Intel® Core™ 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 sau Xeon®; RAM
de 2 GB; 7 GB de spaţiu disponibil pe hard disk; Mac OS X v10.8: se acceptă numai
pentru anumite modele Mac, având instalat OS X v10.6.8 sau ulterior, RAM de 2 GB; 8 GB
de spaţiu disponibil pe hard disk

Windows Windows XP Professional/Home (SP2 sau superior): familia Intel® Pentium® sau familia
AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz); RAM de 512 MB; 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 47 dB (A)
Putere sunet 6,5 B (A)

Ce se găseşte în cutie
CR354A HP Designjet T920 ePrinter de 914 mm (36 inchi); cap de imprimare; cartuşe de

cerneală; tavă de stivuire; suport pentru imprimantă; suport de role; ghid de referinţe
rapide; poster de instalare; software de iniţializare; cablu de alimentare

CR355A HP Designjet T920 PostScript ePrinter de 914 mm (36 inchi); cap de imprimare; cartuşe
de cerneală; tavă de stivuire; suport pentru imprimantă; suport de role; ghid de
referinţe rapide; poster de instalare; software de iniţializare; cablu de alimentare

Dimensiuni (L x A x î)
Imprimantă 1399 x 916 x 1110 mm
Împachetat 1502 x 759 x 775 mm

Greutate
Imprimantă 87 kg
Împachetat 112,5 kg

Consum energie
Maxim < 120 W (imprimare); < 260 W (maxim) < 4 W / < 7 W cu tehnologia Digital Front End

încorporată (repaus); 0,1 W (oprire automată); 0 W (oprit cu comutator fizic)
Cerinţe de alimentare Tensiune de intrare (autoreglabilă): 100 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 4,2

A maxim (curent de vârf)

Certificare
Siguranţă EU (conform cu LVD şi EN60950-1); Rusia (GOST)
Electromagnetic Conform cu normele pentru clasa B: UE (Directiva EMC)
Mediul înconjurător ENERGY STAR®; WEEE; UE RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR Da

Garanţie
Un an garanţie limitată. Garanţia şi opţiunile de asistenţă variază în funcţie de produs şi
reglementările legislative locale.

Informaţii pentru comandă

Produs
CR354A HP Designjet T920 ePrinter de 914 mm

CR355A HP Designjet T920 PostScript ePrinter de 914 mm

Accesorii
C0E65A Suport de role de 36 inchi pentru HP Designjet T9x0/Tx500

CN538A Adaptor pentru miez de 3 inchi HP Designjet

CQ654B Scaner HP Designjet HD

Rezerve de cerneală
B3P06A Cap de imprimare HP 727 Designjet

B3P13A Cartuş de cerneală HP 727 Designjet, cyan, 40 ml

B3P14A Cartuş de cerneală HP 727 Designjet, magenta, 40 ml

B3P15A Cartuş de cerneală HP 727 Designjet, galben, 40 ml

B3P17A Cartuş de cerneală HP 727 Designjet, negru foto, 40 ml

B3P18A Cartuş de cerneală HP 727 Designjet, gri, 40 ml

B3P19A Cartuş de cerneală HP 727 Designjet, cyan, 130 ml

B3P20A Cartuş de cerneală HP 727 Designjet, magenta, 130 ml

B3P21A Cartuş de cerneală HP 727 Designjet, galben, 130 ml

B3P22A Cartuş de cerneală HP 727 Designjet, negru mat, 130 ml

B3P23A Cartuş de cerneală HP 727 Designjet, negru foto, 130 ml

B3P24A Cartuş de cerneală HP 727 Designjet, gri, 130 ml

C1Q11A Cartuş de cerneală HP 727 Designjet, negru mat, 69 ml

C1Q12A Cartuş de cerneală HP 727 Designjet, negru mat, 300 ml
*produse disponibile la sfârşitul anului 2013

Service & asistenţă
U7Y82E - asistenţă hardware HP, următoarea zi lucrătoare, pentru Designjet T920-36in, 3 ani
U7Y83E - asistenţă hardware HP, următoarea zi lucrătoare, pentru Designjet T920-36in, 4 ani
U7Y84E - asistenţă hardware HP, următoarea zi lucrătoare, pentru Designjet T920-36in Hardware, 5 ani
U7Y97E - asistenţă hardware HP, 4 ore 13x5, pentru Designjet T920-36in, 3 ani
U7Z00PE - asistenţă hardware HP postgaranţie, următoarea zi lucrătoare, pentru Designjet T920-36in, 1 an
U7Z06PE - asistenţă hardware HP postgaranţie, următoarea zi lucrătoare, pentru Designjet T920-36in, 2 ani
U7Z05PE - asistenţă hardware HP postgaranţie, 4 ore 13x5, pentru Designjet T920-36in, 1 an. U7Y97E şi U7Z05PE nu sunt
disponibile în Italia, Polonia şi MEMA (exceptând Africa de Sud şi Israel).

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/DesignjetT920

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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