
HP Designjet T520 ePrinter-serien

En rask, profesjonell, brukervennlig, nettilkoblet A1/610 mm og A0/914 mm (24" og 36") skriver.

1 Krever en HP Designjet ePrint & Share-konto, Internett-tilkobling til skriveren og tilkoblet Internett-kompatibel enhet. Når du
bruker mobil-appen HP Designjet ePrint & Share, kreves en kompatibel Apple® IOS- eller Android™-enhet og Internett-tilkobling.
Data- eller tilkoblingskostnader kan påløpe. Utskriftstiden kan variere. Gå til http://www.hp.com/go/eprintandshare for å finne
mer informasjon.
2Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet, og kan være begrenset under aktive
VPN-tilkoblinger. Støtter IEEE 802.11 b/g.
3 Bare med 36-tommers modell. Skriv ut opp til A1/D med 24-tommers modell.

Oppnå raske og profesjonelle resultater med denne
funksjonsrike storformatskriveren.
● Produser utskrifter opp til 2400 dpi – originalt HP-blekk gir rike farger, skarpe linjer og

fine detaljer. Bruk papir fra HP for å få optimale og pålitelige resultater.

● Behandle komplekse filer ved høye hastigheter: få en D/A1-utskrift på 35 sekunder,
takket være 1 GB minne og HP-GL/2-teknologi.

● Lever arkitekturdesign, kart, fotografier og presentasjoner uten å ofre kvalitet, takket
være originalt HP-blekk.

● Reduser nedetid og forbedre produktiviteten – originalt HP-blekk gir deg konsistente og
fremragende resultater fra første utskrift.

Opplev enkel og praktisk utskrift.
● Den intuitive 109 mm (4,3") store berøringsskjermen med fulle farger forenkler

navigering og gir deg tilgang til filer for utskrift direkte fra skriveren.

● Stol på utskriftsforhåndsvisninger fra driveren for å fullføre arbeidet raskt og nøyaktig
og unngå kostbare feil.

● To skrivere i én. Skriv ut med den innebygde A3/B+-skuffen, og opp til A0/E3 med den
frontlastede medierullen.

● Skriveren kan enkelt installeres der du trenger den, og kobles til alle i studioet, takket
være innebygd Wi-Fi2.

Skriv ut fra nesten hvor som helst1.
● Skriv ut til din HP Designjet ePrinter fra en bærbar PC eller en Apple®- eller

Android™-smarttelefon eller -nettbrett med HP Designjet ePrint & Share1.

● Få tilgang til og skriv ut storformatprosjekter når du er borte fra studioet, med HP
Designjet ePrint & Share1.

● Lagre automatisk kopier av arbeidet i nettskyen, og få tilgang til det fra nesten hvor som
helst med HP Designjet ePrint & Share1.

● Webtilkoblingsfunksjonene gjør at du kan sende prosjekter via e-post til HP Designjet
T520 ePrinter og skrive dem ut1.



HP Designjet T520 ePrinter-serien
Tekniske spesifikasjoner
Utskrift
Strektegninger 35 sek/side, 70 A1 utskrifter per time
Utskriftsoppløsning Opptil 2400 x 1200 optimerte dpi
Marger (topp x bunn x venstre x høyre) Rull: 5 x 5 x 5 x 5 mm

Ark: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Teknologi HP termisk blekkskriver
Blekktyper Fargestoffbasert (C, M, Y); pigmentbasert (K)
Blekkfarger 4 (en av hver av cyan, magenta, gul, svart)
Blekkdråpe 5,5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)
Blekkpatroners utskriftsvolum HP 711 blekkpatron; svart (80 ml); svart (38 ml); cyan, magenta, gul (29 ml)
Skrivehodedyser 1376
Skrivehoder 1 (cyan, magenta, gul, svart)
Linjenøyaktighet +/- 0.1%

Merknad om linjenøyaktighet: +/- 0,1% av den angitte vektorlengden eller +/-
0,2 mm (det som er størst) ved 23 °C og 50-60 % relativ luftfuktighet på
A0-utskriftsmateriell H151n i Best- eller Normal-modus på HP matt film med
originalt HP-blekk.

Minste linjebredde 0,02 mm (HP-GL/2-adresserbar)
Garantert minste linjebredde 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Største utskriftslengde 45,7 m
Maksimal medievekt CQ890A: 4,1 kg; CQ893A: 6,2 kg;
Maksimal optisk tetthet 8 L* min/2,10 D

Medier
Håndtering Arkmating; rullmating; innskuff; medieskuff; automatisk kutter
Typer Tykt og bestrøket papir (tykt, bestrøket, tykt bestrøket, resirkulert, vanlig, klart

hvitt), teknisk papir (naturlig kalkér, velin), film (klar, matt), fotografisk papir
(silkematt, glanset, halvglanset, premium, polypropylen), selvklebende
(selvklebende, polypropylen)

Vekt 60 til 280 g/m² (rull/manuell mating); 60 til 220 g/m² (papirskuff)

Størrelse
CQ890A Papirskuff: 210 x 279 til 330 x 482 mm; manuell mating: 330 x 482 til 610 x

1897 mm; rull: 279 til 610 mm
CQ893A Papirskuff: 210 x 279 til 330 x 482 mm; manuell mating: 330 x 482 til 914 x

1897 mm; rull: 279 til 914 mm
Tykkelse Opptil 0,3 mm

Minne
Standard 1 GB
Harddisk Ingen

Tilkobling
Grensesnitt (standard) Fast Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0; WiFi
Grensesnitt (tillegg) Kompatible HP Jetdirect-utskriftsservere
Utskriftsspråk (standard) HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4
Medfølgende drivere HP-GL/2, HP-RTL-drivere for Windows® (optimalisert for AutoCAD 2000 og

senere); HP PCL 3 GUI-driver for Mac OS X

Miljøkrav
Temperatur ved drift 5 til 40 °C
Lagringstemperatur -25 til 55 ºC
Fuktighet ved drift 20 til 80 % RF
Fuktighet ved lagring 0 til 95% RF

Akustisk
Lydtrykk 48 dB(A), < 16 dB(A) (ventemodus)
Lydnivå 6,5 B(A), < 3,4 B(A) (ventemodus)

Mål (b x d x h)
Skriver CQ890A: 987 x 530 x 932 mm; CQ893A: 1292 x 530 x 932 mm;
Pakket CQ890A: 1123 x 577 x 626 mm; CQ893A: 1423 x 577 x 626 mm;

Vekt
Skriver CQ890A: 34 kg; CQ893A: 39,2 kg;
Pakket CQ890A: 50 kg; CQ893A: 62 kg;

Strømforbruk
Maksimum < 35 watt (utskrift), < 4,5 watt (hvilemodus), < 0,3 watts (ventemodus)
Krav til strømforsyning Inngangsspenning (automatisk fastsetting): 100 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60

Hz (+/- 3 Hz), 1200 mA maks

Innhold i esken
CQ890A HP Designjet T520 610 mm (24") ePrinter; skrivehode; spindel;

introduksjonsblekkpatroner; skriverstativ; hurtigreferansehåndbok;
oppsettplakat; oppstartsprogramvare; strømledning

CQ893A HP Designjet T520 914 mm (36") ePrinter; skrivehode; spindel; blekkpatroner;
skriverstativ; hurtigreferansehåndbok; oppsettplakat; oppstartsprogramvare;
strømledning

Sertifisering
Sikkerhet EU (LVD- og EN 60950-1-samsvar); Russland (GOST)
Elektromagnetisk Overholder kravene til klasse B, inkludert: EU (EMC/R&TTE-direktivene)
Miljømessig ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR Ja

Garanti
Ett års begrenset garanti på maskinvare. Alternativene for garanti og støtte
varierer etter produkt, land og lokal lovgivning.

Bestillingsinformasjon
Produkt
CQ890A HP Designjet T520 A1/610mm ePrinter

CQ893A HP Designjet T520 A0/914mm ePrinter

Tilbehør
B3Q36A HP Designjet T120/T520 24-tommers spindel

B3Q37A HP Designjet T520 36-tommers spindel

Blekkrekvisita
CZ129A HP 711 38 ml svart blekkpatron

CZ130A HP 711 29 ml cyan blekkpatron

CZ131A HP 711 29 ml magenta blekkpatron

CZ132A HP 711 29 ml gul blekkpatron

CZ133A HP 711 80 ml svart blekkpatron

CZ134A HP 711 3-pakning 29 ml cyan blekkpatroner

CZ135A HP 711 3-pakning 29 ml magenta blekkpatroner

CZ136A HP 711 3-pakning 29 ml gule blekkpatroner

C1Q10A HP 711 Designjet-skrivehode erstatningssett

Service og kundestøtte HP Designjet T520 A1/610mm ePrinter
U1W23E - HP 3 år maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet T520 24 tommer
U1V85E - HP 3 år maskinvarestøtte, 4 timer 13x5, for Designjet T520 24 tommer
U1V90PE - HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag, for Designjet T520 24 tommer
U1V93PE - HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, 4 timer 13x5, for Designjet T520 24 tommer
*U1V85E/U1V93PE - Undersøk tilgjengelighet i hvert enkelt land.

Service og kundestøtte HP Designjet T520 A0/914mm ePrinter
U6T83E - HP 3 år maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet T520 36 tommer
U6T88E - HP 3 år maskinvarestøtte, 4 timer 13x5, for Designjet T520 36 tommer
U6U05PE - HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag, for Designjet T520 36 tommer
U6T84PE - HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, 4 timer 13x5, for Designjet T520 36 tommer
*U6T88E/U6T84PE - Undersøk tilgjengelighet i hvert enkelt land.

Støttetjenester for HP Designjet tilbyr løsninger for kritiske forretningsmiljøer – installasjon, utvidet støtte og vedlikehold
samt en rekke verdiøkende tjenester. Se hp.com/go/designjet/support for mer informasjon.

Bruk originale HP-blekkpatroner og -skrivehoder for å få en konsistent høy kvalitet og pålitelig ytelse som bidrar til mindre
nedetid. Se hp.com/go/OriginalHPinks for mer informasjon.

Se globalBMG.com/hp for HPs komplette utvalg av utskriftsmateriell for store formater.

Besøk nettstedet http://www.hp.com/go/designjet/supplies for informasjon om flere substrater og størrelser for HP storformatmedier

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for HP-produkter og
-tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe på denne nettsiden må tolkes som en tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller
redaksjonelle feil eller utelatelser. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som
følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
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