
Výrobní e-multifunkční tiskárna HP
Designjet T3500
Nejrychlejší barevná multifunkční tiskárna formátu A01 na trhu se špičkovou produktivitou a
levným, bezobslužným provozem.

1 Ve srovnání s velkoformátovými barevnými multifunkčními tiskárnami v ceně do 20 000 EUR. Vychází z maximálních rychlostí
barevného tisku podle údajů výrobců z ledna 2014. Metody testování se mohou lišit.
2 Ve srovnání s velkoformátovými, nízkoobjemovými LED multifunkčními tiskárnami s rychlostí tisku až 7 stran A1 za minutu.

1. Máte-li nainstalovanou aplikaci Aurasma, přejděte na kanál HP Designjet na adrese http://auras.ma/s/ke25m
2. Nemáte-li nainstalovanou aplikaci Aurasma, stáhněte si ji zde:
a. Obchod Play – http://auras.ma/s/android
b. Apple Store – http://auras.ma/s/ios
Po dokončení přejděte na kanál HP Designjet na adrese http://auras.ma/s/ke25m
3. Otevřete aplikaci a označte obrázek pro zobrazení videa HP Designjet

Tato vysoce produktivní multifunkční tiskárna splní
všechny vaše pracovní potřeby.
● Buďte nejrychlejší – tiskněte stránky formátu A1 za 21 sekund v tmavých

odstínech černé, neutrálních odstínech šedi a živých barvách1.

● Velmi rychlý tisk první stránky díky ultra rychlému zpracování a nulové době
potřebné k zahřátí.

● Rychlé kopírování a skenování pomocí pokročilých funkcí a efektivních
pracovních nástrojů – předvolby, dávkové skenování, vícestránkové soubory
PDF a skenování do e-mailu.

● Mějte vše pěkně uspořádané – integrovaný stohovač na 100 listů umožňuje
úhledné řazení výtisků a kopií.

Výrobní tiskárna pro bezobslužné, nízkonákladové
použití.
● Udržte výdaje na přijatelné úrovni: tiskněte černobílé výkresy za stejnou cenu

za stránku jako u srovnatelných černobílých LED multifunkčních tiskáren2.

● Tiskněte bezobslužně díky dvěma těžkým rolím až 200 m (650 stop) a
celkové kapacitě 1 800 ml inkoustu.

● Navrženo pro velkoobjemový tisk – spolehněte se na robustní konstrukci pro
splnění těch nejnáročnějších úloh.

● Efektivní správa projektů a kontrola nákladů díky vestavěným funkcím
profesionální evidence.

Navrženo pro náročná IT prostředí a vysoké
zabezpečení.
● Minimalizujte úlohy správy zařízení a náklady pomocí univerzálního tiskového

ovladače HP Designjet.

● S aplikací HP Web Jetadmin můžete snadno spravovat svá tisková zařízení a
zároveň ušetřit čas a snížit náklady.

● Chraňte a bezpečně spravujte důvěrné úlohy – načítejte dokumenty na
tiskárně pomocí osobního kódu PIN.

● Chraňte důvěrné informace s pevným diskem s automatickým šifrováním
AES-256, funkcí bezpečného vymazání a IPsec.



Výrobní e-multifunkční tiskárna HP Designjet T3500
Technická specifikace
Tisk
Kresby Stránka za 21 s na formát A1/D 120 výtisků A1 za hodinu

Rozlišení tisku Optimalizované rozlišení až 2400 x 1 200 dpi

Okraje (horní x dolní x levý x pravý) Role: 3 x 3 x 3 x 3 mm (bezokrajový tisk na fotografický papír)
List: 3 x 22 x 3 x 3 mm

Technologie Termální inkoustový tisk HP

Typy inkoustu Na bázi barviva (C, G, M, pK, Y); na bázi pigmentu (mK)

Barvy inkoustu 6 (obsahuje po 1 balení: azurová, šedá, purpurová, matná černá, fotografická černá, žlutá)

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

Trysky tiskové hlavy 9632

Tiskové hlavy 1 (azurová, šedá, purpurová, matná černá, fotografická černá, žlutá)

Přesnost řádků +/- 0.1% (+/-0,1 % zadané délky vektoru nebo +/-0,2 mm (podle toho, která hodnota je vyšší)
při 23 °C, 50–60% relativní vlhkosti, na fólii HP Matte Film formátu A0 v nejlepším nebo
normálním režimu s originálními inkousty HP)

Minimální šířka řádku 0,02 mm (specifikace HP-GL/2)

Garantovaná minimální šířka čáry 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Maximální hmotnost role média 15 kg

Maximální hustota optického zařízení Maximální optická hustota černé 2,15 (6 L *min)

Média
Manipulace Vstup: dva automatické přední podavače rolí, inteligentní přepínání rolí, role s délkou až 200 m a

průměrem 180 mm, průchozí; Výstup: integrovaný výstupní stohovací zásobník (od A4 po A0, s
kapacitou až 100 formátu A1), koš na média, automatická řezačka; Skener: přímá dráha
papírových a kartonových originálů ve skeneru

Typy Kancelářský a křídový papír (kancelářský, křídový, křídový s vysokou gramáží, křídový matný se
super vysokou gramáží, barevný), technický papír (přírodní pauzovací, bankovní průsvitný,
pergamen), fólie (čirá, matná, polyesterová), fotografický papír (saténový, lesklý, pololesklý,
matný, vysoce lesklý), průhledný, samolepící (oboustranná viditelnost, pro vnitřní použití,
polypropylen, vinyl)

Hmotnost 60 až 328 g/m²

Velikost 210 x 279 až 914 x 1 219 mm

Tloušťka Až 19,7 mil. (0,5 mm)

Paměť
Paměť RAM Procesor Intel Core i5M-260, 128 GB (virtuální)

Pevný disk Standardně, 500 GB (šifrování AES-256, certifikace FIPS 140-2 úrovně 2)

Možnosti připojení
Rozhraní (standardní) Vysokorychlostní certifikovaný hostitelský konektor USB 2.0; Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Tiskové jazyky (standardní) HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI

Tiskové jazyky (volitelná) Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7

Ovladače v dodávce Ovladače HP-GL/2, HP-RTL pro systémWindows; Ovladač HP PCL 3 GUI pro systém Mac OS X;
Ovladače PostScript Windows a Mac s volitelnou sadou pro upgrade PostScript/PDF; Kompatibilní
s univerzálním tiskovým ovladačem HP Designjet pro HP-GL/2 a univerzálním tiskovým
ovladačem HP Designjet pro PS (se sadou pro upgrade PostScript/PDF)

Parametry prostředí
Provozní teplota 5 až 40°C

Teplota skladování -25 až 55 °C

Provozní vlhkost Relativní vlhkost 20 až 80 %

Vlhkost skladování 0 až 95 % RH

Zvukové
Akustický tlak 50 dB(A)

Hlučnost 6,8 B(A)

Rozměry (š x h x v)
Tiskárna 1 400 x 784 x 1 109 mm

Včetně balení 1 502 x 780,5 x 804 mm

Hmotnost
Tiskárna 114 kg

Včetně balení 141 kg

Spotřeba energie
Maximální <120 W (tisk); <2 W/<7 W s integrovaným prostředím Digital Front End (režim spánku); 0 W

(vypnuto); 12 Wh za A0 (na tisk)

Požadavky na napájení Vstupní napětí (automatické přepínání rozsahu): 100 až 240 V AC (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), 2 A

Co je obsaženo v krabici
B9E24A E-multifunkční tiskárna HP Designjet T3500; tisková hlava; zaváděcí inkoustové kazety;

stohovací zásobník; podstavec tiskárny a schránka na média; vřetena; sada adaptéru vřetena 3";
stručná referenční příručka; instalační leták; instalační software; napájecí kabel

B9E24B E-multifunkční tiskárna HP Designjet T3500; tisková hlava; zaváděcí inkoustové kazety;
stohovací zásobník; podstavec tiskárny a schránka na média; vřetena; sada adaptéru vřetena 3";
stručná referenční příručka; instalační leták; instalační software; napájecí kabel

Certifikace
Bezpečnost EU (kompatibilní s normami LVD a EN 60950-1); Rusko (GOST)

Elektromagnetické Soulad s požadavky třídy A, včetně: EU (směrnice EMC)

Ekologické informace ENERGY STAR®; WEEE; EU, RoHS; REACH; EPEAT Bronze

ENERGY STAR ano

Záruka
B9E24A: 90denní omezená záruka na hardware. B9E24B: Dvouletá omezená záruka na
hardware. V závislosti na místních zákonech se mohou záruky v jednotlivých zemích lišit.
Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou
dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku hp.com/support.

Informace pro
objednávání
Produkt
B9E24A Výrobní e-multifunkční tiskárna HP Designjet T3500 914 mm

B9E24B Výrobní e-multifunkční tiskárna HP Designjet T3500 914 mm

Příslušenství
C0C66A Aktualizační sada tiskáren HP Designjet PostScript/PDF

E2P02A HP SmartStream Preflight Manager pro tiskárny HP Designjet

E2W16A Tiskový řadič HP SmartStream pro výrobní e-multifunkční tiskárnu HP Designjet T3500

G8B09A Vřeteno pro tiskárny HP Designjet T3500, 36"

Tiskové hlavy
B3P06A HP 727 Tisková hlava Designjet

Tiskové jednotky
C1Q16A HP 764 Matná černá inkoustová kazeta, 300 ml

C1Q17A HP 764 Fotografická černá inkoustová kazeta, 300 ml

C1Q18A HP 764 Šedá inkoustová kazeta, 300 ml

Servis a podpora
U1ZX9E – 3 roky hardwarové podpory HP s odezvou následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu Designjet
T3500-B
U1ZY0E – 5 let hardwarové podpory HP s odezvou následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu Designjet
T3500-B
U1ZY1PE – 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s odezvou následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu
Designjet T3500-B
U1ZY2PE – 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP s odezvou následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu
Designjet T3500-B

Služby podpory HP Designjet nabízí řešení pro podniková prostředí – instalaci, rozšířenou podporu a údržbu, ale
také řadu dalších služeb s přidanou hodnotou. Bližší informace najdete na stránce hp.com/go/designjet/support.

Použitím originálních inkoustů a tiskových hlav HP dosáhnete nejvyšší kvality tisku, spolehlivého provozu a méně
častých odstávek. Další informace naleznete na stránce hp.com/go/OriginalHPinks.

Celé portfolio velkoformátových tiskových materiálů HP najdete na stránce globalBMG.com/hp.

Více informací o podkladových materiálech a velikostech velkoformátových médií HP naleznete na stránce http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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