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HP DesignJet Studio 24-in Printer

Tento velkoformátový plotr s nejjednodušší obsluhou na světě vyniká funkčním designem a
výjimečnou technologií,aby vyhovoval vašemu způsobu práce a života. Automaticky tiskněte
projekty v různých formátech. Zapomeňte na dlouhé čekání s vysokými rychlostmi tisku již za 25
sekund u výtisků formátu A1/D.

Ideální pro pracovníky z oboru stavitelství (architekty,inženýry,stavebníky,dodavatele),kteří realizují
projekty zaměřené na kreativitu/design a s vysokým estetickým cítěním.

Prodejní argumenty

Tento plotr byl navržen tak,aby vyhovoval způsobu vaší práce
Snadno jej nastavíte pomocí smartphonu
Šetřete čas díky nejsnadnějšímu odesílání úloh na světě
Tiskněte s jistotou,že obdržíte přesně takové výsledky,jaké očekáváte
Zapomeňte na dlouhé čekání s vysokými rychlostmi tisku
Již za 25 sekund u výtisků formátu A1/D
Šetřete čas od přípravy úlohy až po její vytištění

Vlastnosti produktu

Funkční design a výjimečná technologie
Tento plotr byl navržen tak,aby vyhovoval způsobu vaší práce,a vyniká funkčním designem a výjimečnou technologií v podobě vůbec
prvního plotru řady HP DesignJet s neutrální uhlíkovou stopou. Snadno jej nastavíte pomocí smartphonu.
Šetřete čas
Automaticky tiskněte projekty v různých formátech A3/B a A0/E bez nutnosti ručního přepínání zdroje médií. Šetřete čas díky
nejsnadnějšímu odesílání úloh na světě. A tiskněte s jistotou,že obdržíte přesně takové výsledky,jaké očekáváte.
Zapomeňte na dlouhé čekání
Zapomeňte na dlouhé čekání s vysokými rychlostmi tisku již za 25 sekund u výtisků formátu A1/D. Šetřete čas od přípravy úlohy až po
její vytištění. Tiskněte a spravujte plotr prakticky odkudkoli a kdykoli s aplikací HP Smart.

Hlavní specifikace

Popis výrobku HP DesignJet Studio - tisk na velký formát - barva - tryskový

Typ tiskárny 24"tisk na velký formát - tryskový - barva

Váha 33.6 kg

Lokalizace Angličtina,němčina,francouzština,italština,španělština / Evropa

Technologie Inkjet HP Thermal Inkjet

Podporovaná paleta inkoustu
(barvy) 4inkoustový - azurová,purpurová,žlutá,černá

Max. velikost médií Role (61 cm x 45,7 m),279 x 610 mm

Min. velikost média (uživ.) 210 mm x 216 mm (velikost Letter A)

Max. velikost média
(uživatelská) 610 mm x 45.7 m

Rychlost tisku Až 0.43 min/stránka - černá,koncept ¦ Až 0.43 min/stránka - barva návrh ¦ Až 0.43
min/stránka - černá,koncept ¦ Až 0.43 min/stránka - barva návrh

Max. rozlišení (ČB) 2400 x 1200 dpi

Max. rozlišení (barva) 2400 x 1200 dpi

Rozhraní USB 2.0,LAN,Wi-Fi

Instalovaná RAM (max) 1 GB (1 GB)

Simulace jazyka HP RTL,CALS G4,HP GL/2,URF,JPEG



Typ médií Obyčejný papír,fotografický papír,bankovní papír,fólie,lesklý papír,pololesklý
papír,technický papír,samolepicí papír

Síť Tiskový server

Funkce tiskárny Tisk z mobilního zařízení

Napájení AC 120/230 V

Záruka výrobce Záruka 2 roky

Rozměry (ŠxHxV) 101.3 cm x 55.5 cm x 93.2 cm

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ tiskárny 24" tisk na velký formát - tryskový - barva

Lokalizace Angličtina,němčina,francouzština,italština,španělština / Evropa

Tiskárna

Technologie Inkjet HP Thermal Inkjet

Podporovaná paleta inkoustu
(barvy) 4inkoustový - azurová,purpurová,žlutá,černá

Konfigurace trysky 1376 trysek

Minimální velikost inkoustové
kapky 12 pl (černá),5,5 pl (barevná)

Konfigurace inkoustové kazety 4 kazety (po 1 barvě od každé:azurová,purpurová,žlutá pigmentová černá)

Rychlost tisku

Až 0.43 min/stránka - černá,koncept
Až 0.43 min/stránka - barva návrh
Až 0.43 min/stránka - černá,koncept
Až 0.43 min/stránka - barva návrh

Technologie konektivity Bezdrátový

Rozhraní USB 2.0,LAN,Wi-Fi

Max. rozlišení (ČB) 2400 x 1200 dpi

Max. rozlišení (barva) 2400 x 1200 dpi

Simulace jazyka HP RTL,CALS G4,HP GL/2,URF,JPEG

Funkce tiskárny Tisk z mobilního zařízení

RAM

Instalovaná RAM (max) 1 GB / 1 GB (max.)

Zacházení s médii

Typ médií Obyčejný papír,fotografický papír,bankovní papír,fólie,lesklý papír,pololesklý
papír,technický papír,samolepicí papír

Max. velikost médií Role (61 cm x 45,7 m),279 x 610 mm

Min. velikost média (uživ.) 210 mm x 216 mm (velikost Letter A)

Max. velikost média
(uživatelská) 610 mm x 45.7 m

Velikosti médií
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),A4 (210 x 297 mm),A3 (297 x 420 mm),A2 (420 x
594 mm),ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm),ANSI C (432 x 559 mm),Role (91,4 cm x
45,7 m)

Rozsah tloušťky médií Až do 0,3 mm

Síť



Síť Tiskový server

Rozšíření / Konektivita

Připojení 1 x USB 2.0 - 4 pinový USB typ B
1 x LAN (místní síť) - RJ-45

Různé

Odpovídající standardům EN 60950-1,REACH,LVD,ERP,EMC Class B,EAC,EN 62368-1,EU RoHS,RED,EAEU RoHS

Napájení

Napájecí zařízení Zdroj napájení - interní

Požadované napětí AC 120/230 V

Požadovaná frekvence 50/60 Hz

Provozní spotřeba energie 35 Watt

Spotřeba energie v režimu
pohotovosti 0.2 Watt

Spotřeba energie v režimu
spánku 2.1 Watt

Software / Systémové
požadavky

Dodávaný software HP Support Assistant,HP Click,HP DesignJet Utility

Normy pro životní prostředí

ENERGY STAR Ano

Záruka výrobce

Servis a podpora Omezená záruka - 2 roky

Parametry životního prostředí

Min provozní teplota 5 °C

Maximální provozní teplota 40 °C

Provozní rozsah vlhkosti 20 - 80%

Emise zvuku (nečinný) 16 dBA

Emise zvuku (v provozu) 42 dBA

Rozměry a hmotnost

Šířka 101.3 cm

Hloubka 55.5 cm

Výška 93.2 cm

Váha 33.6 kg

Rozměry a váha (přepravní)

Šířka (balení) 119.9 cm

Hloubka (balení) 59 cm

Výška (balení) 52.4 cm

Hmotnost (balení) 43 kg



* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu


