
HP Designjet T120 ePrinter serisi

Wi-Fi özellikli, ekonomik, kullanımı kolay, web bağlantılı 610 mm (24 inç) yazıcı1.

1 Kablosuz performansı, �ziksel ortama ve erişim noktasından uzaklığa bağlıdır ve etkin VPN bağlantıları sırasında sınırlı olabilir.
IEEE 802,11/1 b/g desteği.
2 HP Designjet ePrint & Share hesabı, yazıcının Internet'e bağlı olması ve Internet'e bağlanabilen bir aygıt gerekir. HP Designjet
ePrint & Share mobil uygulamasının kullanılması için, uyumlu bir Apple® iOS veya Android™ aygıt ve Internet bağlantısı gerekir.
Veri veya bağlantı ücretleri uygulanabilir. Yazdırma süreleri değişiklik gösterebilir. Daha fazla ilgi için, bkz.
www.hp.com/go/eprintandshare.

Paranızın karşılığını fazlasıyla alın.
● İki yazıcıdan sağlayacağınız avantajlardan tek üründe yararlanın: A4 boyutundan +/A3

boyutuna kadar yaprak yüklenebilen yerleşik tepsi ve kullanışlı önden rulo besleme
özelliğiyle 210 mm (8,5 inç) ila 610 mm (24- inç) genişlikte baskılar alabilirsiniz.

● Yazıcınızı sizin için en rahat olan yere yerleştirin ve yerleşik Wi-Fi bağlantısı1 özelliği
sayesinde dilediğiniz yerde çalışın.

● Hem zamandan kazanın hem de tasarruf edin: taslakları yerinde çıkararak baskı
işlerinizin kontrolünü elinize alın.

● Tutarlı ve olağanüstü baskı kalitesi ve yüksek üretkenlik özelliklerinden yararlanın –
Orijinal HP mürekkepleri zengin renkler ve net hatlar sunar.

Bu küçük ve kullanımı kolay yazıcıyla geniş formatlı
baskıları ne kadar kolay alabileceğinizi keşfedin.
● 987 mm'lik (38,9 inç) boyutuyla sınıfının en küçük ebatlı yazıcısı özelliğini taşıyan bu

ürünü iş yerinizde dilediğiniz yere yerleştirin.

● Pratik ve tam renkli 109 mm (4,3 inç) dokunmatik ekran, kolay kullanılır ve gezinme ve
yazdırma işlerini kolaylaştırır.

● Çalışmalarınızı hızla ve doğru bir şekilde tamamlayın: gereken her şeyi ilk denemenizde
yazdırmanız için tasarlanan hassas baskı önizlemelerinden yararlanın. Ekranda
gördüklerinizin aynısını elde edeceğinizin verdiği rahatlıkla hem zamandan hem de
malzemeden tasarruf edin.

Dilediğiniz her yerde baskı alın 2.
● HP Designjet ePrint & Share uygulaması, dizüstü bilgisayarınız, Apple® veya Android™

akıllı telefon ya da tabletinizden HP Designjet e-Yazıcınıza yazdırmanızı sağlar2.

● Stüdyonuzun dışındayken HP Designjet ePrint & Share2 uygulamasını kullanarak geniş
formatlı projelere erişin ve bunları yazdırın.

● Çalışmalarınızı otomatik olarak bulut ortamına kaydedin ve HP Designjet ePrint & Share2

uygulamasıyla hemen her yerden tüm işlerinize ulaşın.

● Web bağlantısı özellikleri2 sayesinde, projeleri HP Designjet T120 e-Yazıcınıza e-postayla
gönderip yazdırın.
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HP Designjet T120 ePrinter serisi
Teknik özellikler
Baskı
Çizim 70 sn/sayfa, 40 A1 baskı/saat
Renkli görüntüler 22,4 m²/saat kaplamalı ortamda; 2,9 m²/saat parlak ortamda
Baskı çözünürlüğü 1200 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar
Kenar boşlukları (üst x alt x sol x sağ) Rulo: 5 x 5 x 5 x 5 mm

Yaprak: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Teknoloji HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Mürekkep türleri Boya tabanlı (C, M, Y); pigment tabanlı (K)
Mürekkep renkleri 4 (mavi, kırmızı, sarı, siyah)
Mürekkep damlası 5,5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)
Verilen baskı kartuşu hacmi HP 711 Mürekkep Kartuşu: siyah (80 ml); siyah (38 ml); camgöbeği, macenta,

sarı (29 ml)
Yazıcı kafasının püskürtme uçları 1376
Yazıcı kafası 1 (camgöbeği, macenta, sarı, siyah)
Çizgi kesinlik yüzdesi +/- 0.1%

Hat doğruluğu notu: HP Mat Film ve Orijinal HP mürekkeplerle en İyi veya Normal
modda A0/E baskı malzemesinde 23° C, %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör
uzunluğunun +/- %0,1'i veya +/- 0,2 mm (hangisi daha büyükse)

Minimum çizgi genişliği 0,04 mm (HP-GL/2 kullanılabilir)
Garanti edilen minimum çizgi genişliği 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maksimum yazdırma uzunluğu 45,7 m
Maksimum baskı ağırlığı 4,1 kg
Maksimum optik yoğunluk en az 8 L*/2,10 D

Ortam
Kullanma Yaprak besleme; rulo besleme; giriş tepsisi; otomatik kesici
Türler Mektup kağıdı ve kuşe kağıt (mektup kağıdı, kuşe kağıt, ağır kuşe kağıt, geri

dönüştürülmüş, düz, parlak beyaz), teknik belge (doğal aydınger, parşömen),
film (şeffaf, mat), fotoğraf kağıdı (saten, parlak, yarı parlak, premium,
polipropilen), kendinden yapışkanlı (yapışkanlı, polipropilen)

Ağırlık 60 - 280 g/m² (rulo/manuel besleme); 60 - 220 g/m² (giriş tepsisi)

Boyut
CQ891A Giriş tepsisi: 210 x 279 - 330 x 482 mm; manuel besleme: 330 x 482 - 610 x

1897 mm; rulo: 279 - 610 mm
Kalınlık 0,3 mm''ye kadar

Bellek
Standart 256 MB
Sabit disk Yok

Bağlanabilirlik
Arabirimler (standart) Hızlı Ethernet (100Base-T); Yüksek Hızlı USB 2.0 sertifikalı; WiFi
Arabirimler (isteğe bağlı) Uyumlu HP Jetdirect baskı sunucuları
Yazdırma dilleri (standart) HP PCL 3 GUI, JPEG
Dahil olan sürücüler Mac OS X ve Windows® için HP PCL 3 GUI sürücü

Çevre koşulları
Çalıştırma sıcaklığı 5 - 40ºC
Depolama sıcaklığı -25 - 55ºC
Çalıştırma nemi % 20 - 80 BN
Depolama nemi % 0 - 95 RH

Akustik
Ses basıncı 48 dB(A), < 16 dB(A) (bekleme)
Ses gücü 6,5 B(A), < 3,4 B(A) (bekleme)

Boyutları (e x d x y)
Yazıcı 987 x 530 x 285 mm
Ambalajlı 1141 x 620 x 415 mm

Ağırlık
Yazıcı 25,5 kg
Ambalajlı 30 kg

Güç tüketimi
En yüksek < 35 vat (yazdırma), < 4,5 vat (uyku), < 0,3 vat (bekleme)
Güç gereksinimleri Giriş voltajı (otomatik aralık): 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz),

maks 1200 mA

Kutudakiler
CQ891A HP Designjet T120 ePrinter; yazıcı kafası; mil; tanıtım amaçlı mürekkep

kartuşları; hızlı başvuru kılavuzu; kurulum posteri; başlatma yazılımı; güç
kablosu

Sertifika
Güvenlik AB (LVD ve EN 6090-1 Uyumlu); Rusya (GOST)
Elektromanyetik Aşağıdakiler de dahil olmak üzere Sınıf B gereksinimleri ile uyumludur: AB

(EMC/R ve TTE Direktifleri)
Çevre koruma ENERGY STAR®; WEEE; EU, RoHS; REACH; EuP; FEMP; EPEAT Bronze
ENERGY STAR Evet

Garanti
Bir yıllık sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne,
ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.

Sipariş bilgileri
Ürün
CQ891A HP Designjet T120 610 mm e-Yazıcı

Aksesuarlar
B3Q35A HP Designjet T120 24 inç Stand

B3Q36A HP Designjet T120/T520 24 inç Makara Mili

Mürekkep sarf malzemeleri
C1Q10A HP 711 Designjet Baskı Kafası Yedek Seti

CZ129A HP 711 38 ml Siyah Mürekkep Kartuşu

CZ130A HP 711 29 ml Camgöbeği Mürekkep Kartuşu

CZ131A HP 711 29 ml Macenta Mürekkep Kartuşu

CZ132A HP 711 29 ml Sarı Mürekkep Kartuşu

CZ133A HP 711 80 ml Siyah Mürekkep Kartuşu

CZ134A HP 711 3'lü Paket 29 ml Camgöbeği Mürekkep Kartuşları

CZ135A HP 711 3'lü Paket 29 ml Macenta Mürekkep Kartuşları

CZ136A HP 711 3'lü Paket 29 ml Sarı Mürekkep Kartuşları

Servis ve destek
U1V95E - HP 3 yıllık Sonraki İşgünü Designjet T120 24 inç Donanım Desteği
U1W29E - HP 3 yıllık 4 saatte 13x5 Designjet T120 24 inç Donanım Desteği
U1W34PE - HP 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İşgünü Designjet T120 24 inç Donanım Desteği
U6A00PE - HP 1 yıllık Garanti Sonrası 4 saatte 13x5 Designjet T120 24 inç Donanım Desteği
*U1W29PE/U6A00PE - Lütfen ülke düzeyindeki kullanılabilirlik durumunu kontrol edin.

HP Designjet Destek Hizmetleri, işletme için kritik önem taşıyan ortamlara yönelik çözümler sunar: kurulum, genişletilmiş
destek ve bakım, çeşitli değer katan hizmetler bunlara dahildir. Daha fazla bilgi için lütfen hp.com/go/designjet/support
adresini ziyaret edin.

Tutarlı yüksek kalite ve kesinti süresini azaltan güvenilir performans elde etmek için orijinal HP mürekkeplerini ve yazıcı
kafalarını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/OriginalHPinks.

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen globalBMG.com/hp adresine bakın.

Daha fazla HP Large Format Media ortam ve boyutları için çevrimiçi web sitemize bakın: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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