
HP DesignJet T2600dr PS 36-in MFP(3EK15A#B19)
HP DesignJet T2600dr PostScript - 36"multifunkční tiskárna - barva - tryskový - 914 x 8000
mm,610 x 15000 mm (originální) - Role (91,4 cm x 91,4 m),914 x 1219 mm (média) - až 0.32
min/str. (tisk) - 2 role - Gigabit LAN

Navrženo pro bezproblémovou spolupráci - proměňte své pracovní skupiny ve vysoce efektivní týmy.

Prodejní argumenty

Plynulý,bezproblémový provoz - navržený pro všechny
Mimořádná produktivita - rychlá realizace návrhů

Vlastnosti produktu

Plynulý,bezproblémový provoz - navržený pro všechny
Neuvěřitelně snadná obsluha s inteligentním rozhraním a nejsnadnější tisk souborů PDF pomocí softwaru HP Click. Podpořte spolupráci
mezi týmy díky rychlému přístupu ke sdíleným složkám se soubory k tisku a skeny. Zpřístupněte svým pracovníkům výkonné nástroje.
Snadno tiskněte a sdílejte úlohy prostřednictvím cloudu na mobilním zařízení s aplikací HP Smart. Ideální pro vaše pracoviště díky
nejkompaktnějšímu půdorysu a nejtiššímu provozu.
Mimořádná produktivita - rychlá realizace návrhů
Spolehněte se na nejvyšší přesnost a zobrazení těch nejjemnějších detailů od čar po syté barvy s jedinečným modulem Adobe PDF Print
Engine. Snadno digitalizujte projekty pomocí automatického skenování,rychle nastavitelných profilů skenování a možností pozdějších
úprav.

Hlavní specifikace

Popis výrobku HP DesignJet T2600dr PostScript - multifunkční tiskárna - barva

Typ zařízení 36"multifunkční tiskárna

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

Technologie tisku Tryskový (barva)

Technologie Inkjet HP Thermal Inkjet - 6inkoustový

Max. rychlost tisku Až 0.32 min/str. (mono) / až 0.32 min/str. (barevný)

Max. rozlišení tisku Až 2400 x 1200 dpi (mono) / až 2400 x 1200 dpi (barevný)

Skenování 600 dpi

Původní velikost 210 x 297 mm (min) - 914 x 8000 mm,610 x 15000 mm (max.)

Velikost média 210 x 279 mm (min) - Role (91,4 cm x 91,4 m),914 x 1219 mm (max.)

Typ média Křídový papír,heavy-weight matte paper,kancelářský papír,lesklý fotografický
papír,saténový fotografický papír

Standardní kapacita média 2 role

Zásobník Zahrnuto

Dostupnost připojení Ano

Rozhraní Gigabit LAN

Podporuje funkci AirPrint Ano

Vlastnosti kancelářského stroje Tisk z jednotky USB flash,ukládání do síťových složek,automatická řezačka,Trusted
Platform Module (TPM),tisk z e-mailu

Napájení Stř. nap. 120/230 V (50/60Hz)

Rozměry (ŠxHxV) 1.39 m x 76 cm x 1.24 m



Váha 109 kg

Normy pro životní prostředí EPA Energy Star

Záruka výrobce Záruka 2 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení 36" multifunkční tiskárna

Technologie tisku Tryskový - barva

Dostupnost připojení Ano

Rozhraní Gigabit LAN

Podporuje funkci AirPrint Ano

Vlastnosti kancelářského stroje Tisk z jednotky USB flash,ukládání do síťových složek,automatická řezačka,Trusted
Platform Module (TPM),tisk z e-mailu

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

Paměť

Standardní paměť 128 GB

Pevný disk 500 GB

Kopírování

Max rozšíření dokumentu 400%

Max. zmenšení dokumentu 25%

Tisk

Technologie Inkjet HP Thermal Inkjet

Max. rozlišení tisku Až 2400 x 1200 dpi (mono) / až 2400 x 1200 dpi (barevný)

Max. rychlost tisku Až 0.32 min/str. (mono) / až 0.32 min/str. (barevný)

Konfigurace inkoustové kazety 6 kazet (1 od každé:azurová,purpurová,žlutá,šedá,fotografická černá,matná černá)

Podporovaná paleta inkoustu
(barvy) Azurová,purpurová,žlutá,fotografická černá,pigmentová matná černá,šedá

Barva 6inkoustový

Tiskárna drivery / emulace PostScript 3,PDF 1.7,HPGL/2,HP-RTL,CALS G4,JPEG

Skenování

Prvek skenu CIS

Optické rozlišení 600 dpi

Zacházení s dokumenty a s
médii

Min originální velikost 210 x 297 mm

Max. originální velikost 914 x 8000 mm,610 x 15000 mm

Min. velikost médií 210 x 279 mm

Max. velikost médií Jiné

Min. hmotnost médií 60 g/m2

Max. hmotnost médií 328 g/m2



Rozsah tloušťky médií Up to 0.5 mm

Podporované typy médií Křídový papír,heavy-weight matte paper,kancelářský papír,lesklý fotografický
papír,saténový fotografický papír

Podporované velikosti médií

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),A4 (210 x 297 mm),A3 (297 x 420 mm),A2 (420 x
594 mm),A1 (594 x 841 mm),A0 (841 x 1189 mm),ANSI B (Ledger) (279 x 432
mm),ANSI C (432 x 559 mm),ANSI E (864 x 1118 mm),ANSI D (559 x 864
mm),Role (91,4 cm x 91,4 m),914 x 1219 mm,210 x 279 mm,210 x 914 mm

Standardní kapacita média 2 role

Detaily zacházení s dokumenty a
médii Vstupní zásobník - 2 role - Role (91,4 cm x 91 m) hmotnost:60 g/m2 - 328 g/m2

Podrobnosti o rychlosti

Tisk:19.3 s (A1) - černobílý koncept
Tisk:19.3 s (A1) - barevný koncept
Skenování:až 76.2 mm/s - barva (200 dpi)
Skenování:až 254 mm/s - Č/B (200 dpi)
Kopírování:až 152.4 mm/s - barva
Kopírování:až 254 mm/s - černobílý

Leštící zařízení

Zásobník Zahrnuto

Připojení

Rozhraní 1 x gigabitová síť LAN - RJ-45

Bezpečnostní protokoly a
vlastnosti

Kerberos,LDAP,SSL,Apple Bonjour,LEAP,potvrzení SMB,TLS,IPsec,802.1x,EAP-
TLS,PEAP,SNMP 3

Dodávaný software Ovladače a nástroje,HP Web Jetadmin

Napájení

Požadované napětí Stř. nap. 120/230 V (50/60Hz)

Provozní spotřeba energie 120 Watt

Spotřeba v pohotovostním
režimu 36 Watt

Spotřeba v režimu spánku 10 Watt

Různé

Odpovídající standardům EMC,RoHS,EN 60950-1,WEEE,REACH,LVD,ERP,EAC,Ukraine

Normy pro životní prostředí

Certifikace ENERGY STAR Ano

Záruka výrobce

Servis a podpora Omezená záruka - 2 roky

Rozměry a hmotnost

Šířka 1.39 m

Hloubka 76 cm

Výška 1.24 m

Váha 109 kg

Rozměry a váha (přepravní)



Přepravní šířka 1.48 m

Přepravní hloubka 77 cm

Přepravní výška 81 cm

Přepravní váha 139 kg

Parametry životního prostředí

Emise zvuku 42 dBA (provozní)

Min provozní teplota 5 °C

Maximální provozní teplota 35 °C

Provozní rozsah vlhkosti 20 - 80%

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu


