
Řada tiskáren HP DesignJet T930

Tiskárna s rolí 91,4 cm (36") a 6 inkousty pro tvorbu profesionálních výkresů CAD a GIS

1 Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné síti (zpravidla přemostěným připojením z
přístupových bodů Wi-Fi k pevnému připojení) nebo prostřednictvím přímého bezdrátového připojení. Výkon bezdrátové sítě je
závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači
pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k internetu. Bezdrátové
širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o
pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/designjetmobility.
2 Volitelná bezpečnostní řešení zahrnují bezpečné vymazání disku, šifrování pevného disku a jsou k dispozici pouze u vybraných
modelů.
3 Aplikace HP Print Service Plugin je k dispozici pro mobilní zařízení Android™ se systémem Android™ v.4.4 nebo novějším.
Aplikace je zdarma ke stažení v Obchodě Google.

KVALITA – vaše projekty prezentované v tom
nejlepším světle
● Šest originálních inkoustů HP tiskne výtisky s širokým barevným rozsahem,

který je ideální pro barevné obrázky.

● Originální šedé a fotograficky černé inkousty HP tisknou přesné čáry, tmavší
odstíny černé a skutečně přirozené odstíny šedé.

● Nechte vyniknout své architektonické výtisky díky profesionálním grafickým
prvkům s vysokým rozlišením – vyžádejte si standard Adobe PostScript®.

● Předávejte přesné informace – vytvářejte plány, výkresy a mapy s jemnými a
zřetelnými čárami, v rozlišení až 2 400 dpi.

EFEKTIVITA – produktivní tisk pro náročné pracovní
skupiny.
● Mějte vše uspořádané a přesně přiřaditelné – integrovaný výstupní stohovací

zásobník na 50 listů papíru generuje rovnoměrně a přehledně uspořádané
výtisky.

● S takovou rychlostí tisku se můžete ihned vrátit k práci – výtisky formátu A1
jsou hotové za 21 sekund.

● Tiskněte efektivně – paralelní zpracování úloh s pevným diskem 320 GB;
správa front, sledování nákladů a kontrola všech operací.

● Ušetřete čas – tiskněte na tiskárně přímo ze smartphonu, tabletu nebo
jednotky USB se službou HP Mobile Printing.1

ZABEZPEČENÍ – snadná, spolehlivá správa tiskárny
● Tiskněte bez přerušování s rolí 91,4 m a originálními inkoustovými kazetami

HP s objemem až 300 ml.

● Zabezpečte informace pomocí bezpečnostních protokolů jako IPSec, 802.1x,
SNMPv3, tiskem s ochranou kódem PIN a dalšími možnostmi.2

● Vestavěný webový server HP umožňuje snadnou správu a konfiguraci
tiskárny z pohodlí vašeho pracovního stolu.

● Snadná integrace s ostatními zařízeními v kanceláři – zařízení iOS a
Android™3 jsou kompatibilní se službou HP Mobile Printing.1



Řada tiskáren HP DesignJet T930
Technické specifikace
Tisk
Kresby Stránka za 21 s; 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
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 (azurová, šedá, purpurová, matná černá, fotografická černá, žlutá)

Ink Drop 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 čar +/- 0.1% (+/- 0,1 % zadané délky vektoru nebo +/- 0,2 mm (podle toho, která je vyšší) při 23 °C
(73 °F), 50–60% relativní vlhkosti, na matnou fólii HP Matte Film formátu A0/E v nejlepším nebo
normálním režimu s originálními inkousty HP)

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

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

Maximální hmotnost role média 11,9 kg

Maximální hustota optického zařízení 6 L* min / 2,15 D

Média
Manipulace Vstup: automatické přední podávání z role, podávání listů; Výstup: integrovaný výstupní

stohovací zásobník (od A4/A po AO/E, s kapacitou až 50 A1/D), schránka na média, automatická
řezačka

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)

Velikost 210 x 279 až 914 x 1 219 mm

Tloušťka Až 19,7 mil.

Paměť
Paměť RAM 64 GB (zpracování souborů)

Možnosti připojení
Rozhraní (standardní) 1 (azurová, šedá, purpurová, matná černá, fotografická černá, žlutá)

Tiskové jazyky (standardní) L2Y22A: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 úroveň rozšíření 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG,
CALS G4, HP-PCL3GUI, URF; L2Y22B: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 úroveň rozšíření 3,
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF; L2Y21A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG,
CALS G4, HP-PCL3GUI, URF;

Ovladače v dodávce Ovladače HP-GL/2, HP-PLC 3 GUI pro systémWindows a Mac OS X

Parametry prostředí
Provozní teplota 5 až 40 ºC

Teplota skladování –25 až 55 ºC

Provozní vlhkost Relativní vlhkost 20 až 80 %

Vlhkost skladování 0 až 95 % RH

Zvukové
Akustický tlak 47 dB(A)

Akustický výkon 6,5 B(A)

Rozměry (š x h x v)
Tiskárna 1 399 x 916 x 1 110 mm

Včetně obalu 1 500 x 781 x 815 mm

Hmotnost
Tiskárna 87 kg

Včetně obalu 120 kg

Spotřeba energie
Maximum 120 W (tisk); 1,3 W (5 W s integrovaným prostředím Digital Front End) (režim spánku)

Požadavky na napájení Vstupní napětí (automatické přepínání rozsahu) 100 až 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz),
max. 2 A (špičkový proud)

Co je obsaženo v krabici
L2Y22A Tiskárna HP DesignJet T930; Tisková hlava; Zaváděcí inkoustové kazety; Stohovací zásobník;

Podstavec tiskárny a schránka na média; Vřeteno; Stručná referenční příručka; Instalační leták;
Instalační software; Napájecí kabel

L2Y22B Tiskárna HP DesignJet T930; Tisková hlava; Zaváděcí inkoustové kazety; Stohovací zásobník;
Podstavec tiskárny a schránka na média; Vřeteno; Stručná referenční příručka; Instalační leták;
Instalační software; Napájecí kabel

L2Y21A Tiskárna HP DesignJet T930; Tisková hlava; Zaváděcí inkoustové kazety; Stohovací zásobník;
Podstavec tiskárny a schránka na média; Vřeteno; Stručná referenční příručka; Instalační leták;
Instalační software; Napájecí kabel

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

Singapur (PSB); Čína (CCC); Argentina (IRAM); Mexiko (NYCE); Korea (KATS)

Elektromagnetické Splňuje požadavky třídy B, včetně: USA (pravidla FCC), Kanada (ICES), EU (směrnice EMC),
Austrálie (ACMA), Nový Zéland (RSM), Čína (CCC), Japonsko (VCCI); Certifikováno jako produkt
třídy A: Korea (KCC)

Ekologické informace ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; RoHS (Čína); REACH; EuP; FEMP; EPEAT Bronze

ENERGY STAR Ano

Záruka
Jednoletá komerční záruka na hardware

Informace o
objednávce
Produkt
L2Y22A Tiskárna HP DesignJet T930 PostScript, 36"

L2Y22B Tiskárna HP DesignJet T930 PostScript ePrinter, 36" s šifrovaným pevným diskem

L2Y21A Tiskárna HP DesignJet T930 36"

Doplňky
CN538A 7,62cm (3") základní adaptér HP Designjet

L4R66A Vřeteno pro tiskárny HP Designjet, 36"

Tiskové hlavy
B3P06A HP 727 Tisková hlava DesignJet

Tiskové jednotky
B3P20A HP 727 Purpurová inkoustová kazeta DesignJet, 130 ml

B3P21A HP 727 Žlutá inkoustová kazeta DesignJet, 130 ml

B3P22A HP 727 Matná černá inkoustová kazeta DesignJet, 130 ml

B3P23A HP 727 Fotografická černá inkoustová kazeta DesignJet, 130 ml

B3P24A HP 727 Šedá inkoustová kazeta Designjet, 130 ml

C1Q12A HP 727 Matná černá inkoustová kazeta DesignJet, 300 ml

F9J76A HP 727 Azurová inkoustová kazeta DesignJet, 300 ml

F9J77A HP 727 Purpurová inkoustová kazeta DesignJet, 300 ml

F9J78A HP 727 Žlutá inkoustová kazeta DesignJet, 300 ml

F9J79A HP 727 Fotografická černá inkoustová kazeta DesignJet, 300 ml

F9J80A HP 727 Šedá inkoustová kazeta DesignJet, 300 ml

Servis a podpora
H4518E Služba instalace HP s nastavením sítě
U1XV4E Služba preventivní údržby
U8PM5E 3 roky podpory HP s reakcí následující pracovní den v místě instalace a ponecháním vadného média
U8TZ2E 4 roky podpory HP s reakcí následující pracovní den v místě instalace a ponecháním vadného média
U8PM6E 5 let podpory HP s reakcí následující pracovní den v místě instalace a ponecháním vadného média
U8PM7PE 1 rok pozáruční podpory HP s reakcí následující pracovní den v místě instalace a ponecháním vadného média
U8TZ3PE 2 roky pozáruční podpory HP s reakcí následující pracovní den v místě instalace a ponecháním vadného média

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.

Více informací o balíčcích služeb HP Care Pack naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc

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

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je
určena záručním listem přiloženým k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby
obsažené v tomto dokumentu.

4AA6-3235CSE Vytvořeno v EU Listopad 2015

Kontaktní údaje

Spojené království 0800.408.0784
Irsko 1.800.94.4757
Střední východ 800.035703174
Jižní Afrika 0800.999.693

http://hp.com/go/designjet/support
http://hp.com/go/OriginalHPinks
http://globalBMG.com/hp

