Datasheet

HP DesignJet T520 914-mm printer
De voordeligste 914-mm HP DesignJet printer voor kleine bedrijven
4

IDEAAL VOOR KANTOOR: past bij
uw manier van werken

GEMAKKELIJK: een praktische
printer voor gedeeld gebruik

MOBIEL: print gemakkelijk vanaf
een smartphone of tablet1

● De beste professionele resultaten: deze
compacte, ruimtebesparende printer
produceert consistente, uitstekende
resultaten.

● Twee printers in één: print vanuit de
ingebouwde A3/B+-lade en tot A0/E op
de aan de voorzijde ladende mediarol.

● Print overal waar u bent rechtstreeks van
uw Apple® of Android™3
smartphone/tablet met HP Mobile
Printing.1

● Produceer een scala aan toepassingen,
zoals bouwkundige ontwerpen, kaarten,
foto's en presentaties.
● De printkop met lange levensduur zorgt
vanaf de eerste print voor accurate lijnen
en scherpe details tot 2400 dpi.
● Bespaar tijd en geld: originele HP inkt
produceert accurate hoogwaardige
prints, de eerste keer en telkens weer.

● Handig 4,3-inch (109-mm)
kleurentouchscreen vergemakkelijkt het
navigeren en printen.
● Installeer uw printer in een handomdraai
en sluit iedereen in uw studio aan via de
ingebouwde draadloze connectiviteit.1

● Onderweg kunt u uw document als
bijlage aan een e-mail toevoegen en ze
rechtstreeks naar uw printer sturen met
ePrint.1
● Gebruik de app HP AiO Printer Remote2
om bij het printen vanaf mobiele devices
extra printfuncties te gebruiken.
● Geen LAN nodig: u kunt deze printer
overal plaatsen waar draadloze
connectiviteit en een Wi-Fi-signaal
beschikbaar zijn.1

Meer informatie is beschikbaar op
http://www.hp.com/go/designjett520

1 Om lokaal te printen moeten het mobiele device en de printer op hetzelfde netwerk (meestal via een Wi-Fi access points bridge wireless-to-wired verbinding) zijn aangesloten. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het

access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Voor remote printen is een internetverbinding naar een HP webprinter nodig. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Informeer bij
uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/designjetmobility.
2 De mobiele app HP All-in-One Printer Remote is beschikbaar voor Apple® iPad, iPhone en iPod Touch met iOS v7.0 of hoger en voor Android™ mobiele devices met Android™ v4.4 of hoger. De mobiele app HP All-in-One Printer Remote is gratis beschikbaar in de
Apple® App Store voor Apple® mobiele devices en in de Google Play Store voor Android™ mobiele devices.
3 De app HP Print Service Plugin is beschikbaar voor Android™ mobiele devices met Android™ v.4.4 of hoger. De app is gratis van Google Play.
4 In vergelijking met andere HP DesignJet T-serie printers.
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Technische specificaties

Bestelinformatie
Product

Printen
Lijntekeningen

35 sec/pagina op A1; 70 A1 prints per uur1

Afbeeldingen in kleur

Econofast: 25,6 m²/uur1 op media met coating
Presentatie: 2.3 m²/hr1 op glanzende media

CQ893A

HP DesignJet T520 914-mm printer

Accessoires

Printresolutie

Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd

B3Q37A
B3Q36A
J8021A

HP DesignJet 36-inch rolinvoeras
HP DesignJet T120/T520 24-inch rolinvoeras
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver

Marges

Rol: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Vel: 5 x 17 x 5 x 5 mm

C1Q10A

HP 711 DesignJet printkopvervangingskit

Technologie

Thermische HP inkjettechnologie

Typen inkt

Inkt op kleurstofbasis (C, M, Y); op pigmentbasis (K)

Inktdruppel

5,5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)

Printkoppen

1 (cyaan, magenta, geel, zwart)

Lijnnauwkeurigheid

±0,1%2

HP 711 zwarte inktcartridge, 38 ml
HP 711 cyaan inktcartridge, 29 ml
HP 711 magenta inktcartridge, 29 ml
HP 711 gele inktcartridge, 29 ml
HP 711 zwarte DesignJet inktcartridge, 80 ml
HP 711 cyaan DesignJet inktcartridges, 29 ml, 3-pack
HP 711 magenta DesignJet inktcartridges, 29 ml, 3-pack
HP 711 gele DesignJet inktcartridges, 29 ml, 3-pack

Originele HP printkoppen

Originele HP inktcartridges

Minimum lijndikte

0,02 mm (HP-GL/2 adresseerbaar)

CZ129A
CZ130A
CZ131A
CZ132A
CZ133A
CZ134A
CZ135A
CZ136A

Gegarandeerde
minimum lijnbreedte

0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))3

Originele HP grootformaat printermedia

Media
Verwerking

Invoer van losse vellen; rolinvoer; invoerlade; media opvangbak; automatische mediasnijder

Gewicht

60 tot 280 gr/m² (rol/handinvoer); 60 tot 220 gr/m² (invoerlade)

Formaat

Vellen 210 tot 914 mm breed; Rollen 279 tot 914 mm; Invoerlade: A4, A3; handinvoer: A2, A1, A0 Standaard
vellen

Dikte

Tot 0,3 mm

Geheugen

1 GB

Interfacemogelijkheden
Interfaces (standaard)

Fast Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd; Wi-Fi

Printertalen (standaard) HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4
Papierbanen

Printerdriver, HP DesignJet Print & Share, HP Instant Printing, Apple AirPrint

Drivers (meegeleverd)

HP-GL/2, HP-RTL drivers voor Windows (geoptimaliseerd voor AutoCAD 2000 en hoger); HP PCL 3 GUI driver
voor Mac OS X

Afmetingen (b x d x h)
Printer

1292 x 530 x 932 mm

Verzending

1423 x 577 x 626 mm (56 x 22,7 x 24,6 inch)

C6035A
C6019B
C6029C
CZ987A

HP Bright White Inkjet papier, 610 mm x 45,7 m
HP Papier met coating, 610 mm x 45,7 m
HP Papier met coating, extra zwaar, 610 mm x 30,5 m
HP Premium satijnglans fotopapier, 610 mm x 15,2 m

service en support

U6T83E HP 3 jaar onsite support op de volgende werkdag
U6T88E HP 3 jaar 13x5 onsite support met respons binnen 4 uur
U6U05PE HP 1 jaar post-warranty onsite support op de volgende werkdag
U6T84PE HP 1 jaar post-warranty 13x5 onsite support met respons binnen 4 uur
HP DesignJet Support Services bieden oplossingen voor bedrijfskritische omgevingen –
installatie, uitgebreide ondersteuning, onderhoud en diverse value added services. Kijk voor
meer informatie op hp.com/go/designjetsupport.

___

Gebruik originele HP inkt en printkoppen voor een consistent hoge kwaliteit en betrouwbare
prestaties met minder downtime. Deze kritische componenten van het printsysteem zijn samen
ontworpen en gemaakt om een precieze lijnaccuratesse te waarborgen, met diepzwart en echt
neutraal grijs. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/OriginalHPinks.

___

Bekijk het complete HP grootformaat printermediaportfolio op HPLFMedia.com.

Gewicht
Printer

39,2 kg

Verzending

62 kg

Inhoud van de doos

HP DesignJet T520 printer; printkop; inktcartridges; printeronderstel; handige naslaggids; installatieposter;
opstartsoftware; netsnoer

Omgevingscondities
Temperatuur, in bedrijf

5 tot 40 ºC

Temperatuur, bij opslag

-25 tot 55 ºC

Relatieve
luchtvochtigheid, in
bedrijf

20 tot 80% rel

Geluid
Geluidsdruk

48 dB(A) (actief); < 16 dB(A) (standby)

Geluidskracht

6,5 B(A) (actief); < 3,4 B(A) (standby)

Voeding
Verbruik

< 35 Watt (tijdens printen), < 4,5 Watt (slaapstand), < 0,3 Watt (standby)

Vereisten

Ingangsspanning (zelfinstellend): 100 tot 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), max 1200 mA

Certificering
Veiligheid

VS en Canada (CSA-gecertificeerd); EU (LVD en EN60950-1 compatibel); Rusland (GOST); Singapore (PSB);
China (CCC); Mexico (NYCE)

Elektromagnetisch

Compatibel met de Klasse B-vereisten: VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC/R&TTE-richtlijn), Australië
(ACMA), Nieuw-Zeeland (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Certificering als klasse A-product: Korea (KCC)

Omgeving

ENERGY STAR; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP; EPEAT Bronze

Garantie

Eén jaar hardwaregarantie

1 Mechanische printtijd

2 ±0,1% van de gespecificeerde vectorlengte of ±0,2 mm (wat groter is) bij 23 °C, 50-60% relatieve luchtvochtigheid, op

A0/E-printmedia in Presentatie- of Standaardmodus op HP extra zwaar papier met coating op rol met originele HP inkt.
3 Gemeten op HP matte film
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