Imprimanta de productie HP Designjet
T3500 eMFP
Cel mai rapid MFP color de format A0 de pe piaţă , cu productivitate de vârf şi operare
nesupravegheată, la costuri mici.
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Toate cerinţele fluxului de lucru într-un MFP de înaltă
productivitate.

Conceput pentru cerinţe riguroase de IT şi securitate
de vârf.

● Fiţi cel mai rapid – imprimaţi pagini format A1 în 21 de secunde cu nuanţe de negru
închis, tonuri de gri neutru şi culori vii1.

● Minimizaţi activităţile şi costurile de gestionare a dispozitivului, utilizând driverul de
imprimare universal HP Designjet.

● Imprimaţi prima pagină imediat, datorită procesării ultrarapide şi timpului de încălzire
zero.

● Gestionaţi-vă simplu flota, economisind timp şi contribuind la reducerea costurilor, graţie
software-ului HP Web Jetadmin.

● Copiaţi şi scanaţi rapid, cu funcţii avansate şi instrumente de flux de lucru eficient –
presetări, scanare pe loturi, PDF-uri cu mai multe pagini şi scanare către e-mail.

● Protejaţi şi gestionaţi în siguranţă lucrările confidenţiale – preluaţi documentele la
imprimantă, utilizând un PIN personal.

● Rămâneţi organizat şi evitaţi dezordinea – stivuitorul de 100 de coli integrat oferă
imprimate şi copii colaţionate cu grijă.

● Protejaţi informaţiile confidenţiale, utilizând un HDD cu autocriptare cu AES-256,
ştergere sigură a discului şi IPsec.

Imprimantă de producţie cu funcţionare
nesupravegheată, cu cost redus.
● Menţineţi costurile scăzute: imprimaţi desene alb-negru la un cost pe pagină comparabil
cu al echipamentelor MFP LED alb-negru2.
● Efectuaţi lucrări nesupravegheate, graţie celor două role grele, de până la 200 m (650 ft)
şi capacităţii totale de cerneală de 1800 ml.
● Conceput pentru imprimări de mare volum – bizuiţi-vă pe un design robust, pentru a
îndeplini cele mai solicitante activităţi.

1 Comparativ cu echipamentele MFP color de format mare sub 20.000 €. Pe baza celor mai mari viteze de imprimare color

publicate de producători în ianuarie 2014. Metodele de testare variază.
2 În comparaţie cu echipamentele MFP cu LED-uri, de volum redus, de format mare, cu viteze de imprimare de până la 7 pagini
A1 pe minut.

● Gestionaţi proiectele şi controlaţi costurile în mod eficient, utilizând funcţiile profesionale
încorporate pentru contabilitate.

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

Imprimanta de productie HP Designjet T3500 eMFP
Specificaţii tehnice
Imprimare

Ce se găseşte în cutie

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 optimizaţi

B9E24A

HP Designjet T3500 eMFP; cap imprimare; cartuşe de cerneală de
iniţializare; tavă stivuire; stativ imprimantă şi compartiment suporturi
imprimare; axe; kit adaptor ax de 3 inchi; ghid de referinţe rapide; poster
de configurare; software de iniţializare; cablu de alimentare

Margini (sus x jos x stânga x dreapta)

Rolă: 3 x 3 x 3 x 3 mm (fără chenar pe hârtii foto)
Coală: 3 x 22 x 3 x 3 mm

Tehnologie

HP Thermal Inkjet

Tipuri de cerneală

B9E24B

HP Designjet T3500 eMFP; cap imprimare; cartuşe de cerneală de
iniţializare; tavă stivuire; stativ imprimantă şi compartiment suporturi
imprimare; axe; kit adaptor ax de 3 inchi; ghid de referinţe rapide; poster
de configurare; software de iniţializare; cablu de alimentare

Pe bază de coloranţi (C, G, M, pK, Y); pe bază de pigmenţi (mK)

Picătură de cerneală

6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)

Capete de imprimare

1 (cyan, gri, magenta, negru mat, negru foto, galben)

Dimensiuni (L x A x î)

Precizie linie

+/- 0,1% din lungimea de vector specificată sau +/- 0,2 mm (care dintre
ele este mai mare) la 23 ºC, 50-60% umiditate relativă, pe film mat A0 HP
în mod Optim sau Normal, cu cerneluri originale HP

Imprimantă

1400 x 784 x 1109 mm

Împachetat

1502 x 780,5 x 804 mm

Greutate

Grosime minimă a liniei

0,02 mm (adresabil HP-GL/2)

Imprimantă

114 kg

Lăţime minimă linie garantată

0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Împachetat

141 kg

Suport

Alimentare curent
Intrare: două role de alimentare cu încărcare frontală automată, comutare
inteligentă a rolelor, role de până la 200 m lungime fiecare şi 180 mm
diametru, alimentare cu coli; ieşire: stivuitor de ieşire integrat (de la A4 la
A0, cu capacitate de până la 100 format A1), sertar suporturi, cuţit
automat; scaner: cale directă pentru hârtie către dispozitivul de scanare,
pentru originale pe foi sau carton

Manevrare

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)

Tipuri

coli de 210 până la 914 mm lăţime; role de 279 până la 914 mm
A4; A3; A2; A1; A0

Dimensiune
Greutate

60 - 328 g/m²

Grosime

Până la 19,7 mil (0,5 mm)

Consum energie

< 120 W (imprimare); < 2 W / < 7 W cu tehnologia Digital Front End
încorporată (repaus); 0 W (oprit); 12 W per A0 (per imprimare)

Cerinţe de alimentare

Tensiune de intrare (autoreglabilă): 100 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz), 2 A

Acustic
Presiune sonoră

50 dB (A) activ; 38 dB(A) standby

Putere sonoră

6,8 B(A) activ; 5,6 B(A) standby

Certificare
Siguranţă

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

Electromagnetic

Conform cerinţelor pentru clasa A, inclusiv: UE (Directiva EMC)

Mediul înconjurător

ENERGY STAR®; WEEE; UE, RoHS; REACH; EPEAT Bronze

Garanţie
B9E24A: Garanţie limitată de 90 zile pentru hardware. B9E24B: Garanţie
limitată de 2 ani pentru hardware. Garanţia poate varia în funcţie de
ţară/regiune, conform legilor locale. Consultaţi hp.com/support pentru
opţiuni de servicii şi asistenţă HP premiate, disponibile în ţara/regiunea
dvs.

Scanare
Viteză de scanare

Până la 6,35 cm/s (color, 200 dpi); până la 19,05 cm/s (tonuri de gri, 200
dpi)

Rezoluţie

600 x 600 dpi

Dimensiune maximă scanabilă

914 x 8000 mm (JPEG); 914 x 5000 mm (PDF); 610 x 15000 mm (TIFF)

Grosime maximă de scanare

0,8 mm

Copiere
Reducere/mărire

25 la 400%

Informaţii pentru comandă

Număr maxim de copii

Până la 99 de copii

Produs

Setarea copierii

Calitate copiere; copiere color; rolă; ieşire hârtie; tip de conţinut; tip hârtie
originală; eliminare fundal; contrast; eliminare oblicitate; suport copii
heliografice; copiere aspect margine; lăţime completă; mod stocare coadă
de lucrări

B9E24A

HP Designjet T3500 Production eMFP de 914 mm

B9E24B

HP Designjet T3500 Production eMFP de 914 mm – Garanţie extinsă

Memorie
Standard

Procesor Intel Core i5M-260 de 128 GB (virtual). Bazat pe RAM de 2,5 GB

Unitate de disc fix

Standard, 500 GB (AES-256 criptată, certificat FIPS 140-2 nivel 2)

Conectivitate
Conector gazdă USB 2.0 de mare viteză, certificat; Gigabit Ethernet
(1000Base-T)

Interfeţe (standard)
Limbaje de imprimare (standard)

HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI

Căi de imprimare

HP Designjet SmartStream (opţional), driver de imprimantă, server Web
încorporat (EWS) HP, imprimare directă de pe unitate flash USB, imprimare
prin e-mail

Limbaje de imprimare (opţional)

Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7

Drivere incluse

Drivere HP-GL/2, HP-RTL pentru Windows; driver HP PCL 3 GUI pentru Mac
OS X; drivere PostScript pentru Windows şi Mac cu kit de upgrade opţional
PostScript/PDF; compatibil cu driverul de imprimare universal HP
Designjet pentru HP-GL/2 şi cu driverul de imprimare universal HP
Designjet pentru PS (cu kit de upgrade PostScript/PDF)

Condiţii de mediu
Temperatură de funcţionare

5 la 40°C

Temperatură de stocare

-25 – 55°C

Umiditate de funcţionare

20 - 80% RH

Umiditate stocare

0 - 95% RH

Accesorii
C0C66A

Set de upgrade PostScript/PDF pentru HP Designjet

E2P02A

HP SmartStream Preflight Manager pentru HP Designjet

E2W16A

HP SmartStream Print Controller pentru HP Designjet T3500 Production eMFP

G8B09A

Ax HP Designjet T3500, 36 inchi

Rezerve de cerneală
B3P06A

Cap de imprimare Designjet HP 727

C1Q13A

Cartuş de cerneală HP 764 Cyan de 300 ml

C1Q14A

Cartuş de cerneală HP 764 Magenta de 300 ml

C1Q15A

Cartuş de cerneală HP 764 Galben de 300 ml

C1Q16A

Cartuş de cerneală HP 764 Negru mat de 300 ml

C1Q17A

Cartuş de cerneală HP 764 Negru foto de 300 ml

C1Q18A

Cartuş de cerneală HP 764 Gri de 300 ml

Service & asistenţă
U1ZX9E – asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare cu reţinerea suportului defect pentru Designjet
T3500-B, 3 ani
U1ZY0E – asistenţă hardware HP în următoarea zi lucrătoare cu reţinerea suportului defect pentru Designjet
T3500-B, 5 ani
U1ZY1PE – asistenţă hardware HP postgaranţie, următoarea zi lucrătoare cu reţinerea suportului defect pentru
Designjet T3500-B, 1 an
U1ZY2PE – asistenţă hardware HP postgaranţie, următoarea zi lucrătoare cu reţinerea suportului defect pentru
Designjet T3500-B, 2 ani
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/DesignjetT3500
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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