
HP DesignJet T530 24-inch printer (5ZY60A)HP DesignJet T530 24-inch printer (5ZY60A)

Overzicht
's Werelds kleinste plotters [1] - eenvoudig printen voor groeiende's Werelds kleinste plotters [1] - eenvoudig printen voor groeiende
behoeftenbehoeften

Bespaar ruimte, tijd en geld met een compacte Wi-Fi-plotter met
printeronderstel waarmee u direct in-house kunt printen. Versnel
het PDF-printproces. Print vanaf uw smartphone met de HP Smart-
app.[2] Proteer van hoge kwaliteit en hoge snelheid.

Perfecte passend bij uw kantoor en inPerfecte passend bij uw kantoor en in
uw budgetuw budget

Bespaar ruimte door 's werelds kleinste
plotters met ingebouwd printeronderstel[1]
te plaatsen waar ze het beste passen.

DesignJet kwaliteit van het meestDesignJet kwaliteit van het meest
vertrouwde merk[3]vertrouwde merk[3]

Voldoe aan de verwachtingen van de klant
met prints van hoge kwaliteit en hoge
snelheid in A1/D-formaat, binnen 30
seconden.

Behoorlijk eenvoudig, van installatie totBehoorlijk eenvoudig, van installatie tot
afdrukafdruk

Versnel uw PDF-printproces met gratis HP
Click-software.

    

[1] Meest compacte voetafdruk op basis van concurrerende alternatieven met vergelijkbare omvang en
kenmerken sinds februari 2019.

[2] Vergeleken met andere plotters uit de HP DesignJet T-serie, sinds februari 2019.

[3] Vergeleken met andere merken grootformaat technische printers onder micro- en kleinzakelijke
besluitvormers. Gebaseerd op resultaten van het LFD-onderzoek naar merkstatus (LFD Brand Health Study)
onder leiding van LightSpeed, sinds januari 2019.



Specicaties

Printkwaliteit, kleur (presentatie)Printkwaliteit, kleur (presentatie) Tot 2400 x 1200-geoptimaliseerd dpi

FunctiesFuncties Printen

Interfaces, standaardInterfaces, standaard Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi

Mobiele printcapaciteitMobiele printcapaciteit Direct printen vanaf mobiele apps op Android en Chrome OS; HP Smart-
app voor iOS en Android

Bijbehorende softwareBijbehorende software HP Click, HP DesignJet hulpprogramma voor Windows, HP Smart-app, HP
Poster Web-app

ENERGY STAR®-gecerticeerdENERGY STAR®-gecerticeerd Ja

Minimumafmetingen (b x d x h)Minimumafmetingen (b x d x h) 987 x 530 x 932 mm (38,9 x 20,9 x 36,7 inch)

GewichtGewicht 34 kg (75 lb)

StroomverbruikStroomverbruik < 35 W (tijdens printen), < 6 W (standby), < 4,5 W (slaapstand), < 0,3 W
(standby)

MilieucerticatenMilieucerticaten ENERGY STAR; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; EPEAT

Inhoud van de doosInhoud van de doos HP DesignJet T530 24-inch printer; Printeronderstel; Printkop;
Introductie-inktcartridges; Naslaggids; Installatieposter; Netsnoer

Services (Care Pack)Services (Care Pack)

UC744E HP netwerkinstallatieservice; U1W22E HP 2 jaar onsite support op
de volgende werkdag; U1W23E HP 3 jaar onsite support op de volgende
werkdag; U1W24E HP 4 jaar onsite support op de volgende werkdag;
U1W25E HP 5 jaar onsite support op de volgende werkdag; U1V90PE HP 1
jaar post-warranty onsite support op de volgende werkdag; U1V91PE HP
2 jaar post-warranty onsite support op de volgende werkdag

GarantieGarantie T525: Eén jaar hardwaregarantie; T530: twee jaar hardwaregarantie



Extra specicaties

Aanbevolen mediaAanbevolen media

Q1396A HP Universal Bond papier, (FSC®-gecerticeerd)[4] (recyclebaar)
[5] 610 mm x 45,7 m (24 inch x 150 feet); C6019B HP gecoat papier (FSC®-
gecerticeerd)[4] (recyclebaar)[5] 610 mm x 45,7 m (24 inch x 150 feet);
C6029C HP zwaar gecoat papier (FSC®-gecerticeerd)[4] (recyclebaar)[5]
610 mm x 30,5 m (24 inch x 100 feet); C0F18A HP Everyday zelfklevend
mat polypropyleen, 2 pakken (recyclebaar)[5] 610 mm x 22,9 m (24 inch x
75 feet)

Aantal printcartridgesAantal printcartridges 4 (C, M, Y, K)

AccessoiresAccessoires B3Q36A HP DesignJet 24-inch rolinvoeras

Acoustic power emissions (active,Acoustic power emissions (active,
printing)printing)

6,2 B(A)

Afgegeven volume printcartridgeAfgegeven volume printcartridge 80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y)

Afmetingen verpakking (b x d x h)Afmetingen verpakking (b x d x h) 1123 x 577 x 626 mm (44,2 x 22,7 x 24,6 inch)

Akoestische emissie (standby)Akoestische emissie (standby) < 3,4 B(A)

ElektromagnetischeElektromagnetische
compatibiliteitcompatibiliteit

Compatibel met de vereisten voor Klasse B: EU (EMC/R&TTE richtlijn)

Externe diameter rolExterne diameter rol 100 mm

Extra informatie over HP in deExtra informatie over HP in de
landenlanden

http://www.hp.com/nl

GeheugenGeheugen 1 GB

Geluidsdruk (standby)Geluidsdruk (standby) < 16 dB(A)

GeluidsdrukemissieGeluidsdrukemissie 45 dB(A)

Gewicht met verpakkingGewicht met verpakking 50 kg (110,2 lb)

HP ePrint-ondersteuningHP ePrint-ondersteuning Nee

Harmonized tariff schedule codeHarmonized tariff schedule code 8443321000

Inbegrepen printerdriversInbegrepen printerdrivers Raster-driver voor Windows

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

Interne opslagInterne opslag Geen

Kleur(en) van printersuppliesKleur(en) van printersupplies Cyaan, magenta, geel, zwart

LijnaccuratesseLijnaccuratesse ±0,1%[2]

Luchtvochtigheid, bij opslagLuchtvochtigheid, bij opslag 0 tot 95% rel

Maximale optische dichtheidMaximale optische dichtheid
(zwart)(zwart)

8 L* min/2,10 D[3]

Maximum rolinvoerMaximum rolinvoer 1

Maximumgewicht rolMaximumgewicht rol 4,1 kg (9 lb)

MediadikteMediadikte Tot 11,8 mil

MediadikteMediadikte Tot 0,3 mm



Mediaformaten standaardMediaformaten standaard
(metrisch, rollen)(metrisch, rollen)

rollen van 279 tot 610 mm (11 tot 36 inch)

Mediaformaten, afwijkendMediaformaten, afwijkend
Invoerlade: 210 x 279 tot 330 x 482 mm (8,3 x 11 tot 13 x 19 inch);
Handmatige invoer: 330 x 482 tot 610 x 1897 mm (13 x 19 tot 24 x 74,7
inch)

Mediagewicht, aanbevolenMediagewicht, aanbevolen 60 tot 280 gr/m² (rol/handinvoer); 60 tot 220 gr/m² (invoerlade)

Mediagewicht, maximumMediagewicht, maximum 610 mm

MediatypenMediatypen

Bond en papier met coating (bond, met coating, extra zwaar met coating,
kringloop, gewoon, helderwit), technisch papier (natural tracing, vellum),
lm (helder, mat), fotopapier (satijnglans, glanzend, matglanzend,
premium, polypropyleen), zelfklevend (kleefrug. polypropyleen)

Meer informatie over HPMeer informatie over HP http://www.hp.com

ModelgrootteModelgrootte 610 mm (24 inch)

NetwerkklaarNetwerkklaar Standaard

Niet-bedrukbaar gebied (losseNiet-bedrukbaar gebied (losse
vellen)vellen)

5 x 5 x 5 x 5 mm

Niet-bedrukbaar gebied (losseNiet-bedrukbaar gebied (losse
vellen)vellen)

0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 inch

Niet-bedrukbaar gebied (media opNiet-bedrukbaar gebied (media op
rol)rol)

5 x 5 x 5 x 5 mm

Niet-bedrukbaar gebied (media opNiet-bedrukbaar gebied (media op
rol)rol)

0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 inch

Ondersteunde mediaformatenOndersteunde mediaformaten Invoerlade: A4, A3; handinvoer: A2, A1

Ondersteunde primaire applicatiesOndersteunde primaire applicaties Lijntekeningen; Presentaties; Renderings

PapierbaanPapierbaan Windows-printerdrivers, HP Print Service-plug-in voor Android, HP Print
voor Chrome voor Chrome OS

PrintertalenPrintertalen HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4

PrintkoppenPrintkoppen 1 (cyaan, magenta, geel, zwart)

PrintsnelheidPrintsnelheid 30 sec/pagina op A1; 76 A1-prints per uur[1]

PrinttechnologiePrinttechnologie Ink

PrinttechnologiePrinttechnologie Thermische HP inkjettechnologie

Productlogo'sProductlogo's ENERGY STAR; EPEAT; Gereed voor Gold IPv6; Wi-Fi CERTIFIED; Compatibel
met Windows 10

Publicatienummer datasheetPublicatienummer datasheet 4AA7-5523

Relatieve luchtvochtigheid, inRelatieve luchtvochtigheid, in
bedrijfbedrijf

20 tot 80% rel

SpuitmondjesSpuitmondjes 1376

Temperatuur bij opslagTemperatuur bij opslag -25 tot 55 ºC (-13 tot 131 ºF)

Temperatuur, in bedrijfTemperatuur, in bedrijf 5 tot 40 ºC (41 tot 104 ºF)

Theoretische minimum lijnbreedteTheoretische minimum lijnbreedte 0,02 mm (0,0008 inch) (HP-GL/2 adresseerbaar)

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



VeiligheidVeiligheid EU (compatibel met LVD en EN 60950-1); Rusland, Wit-Rusland,
Kazachstan (EAC)

Verwerking van uitvoerVerwerking van uitvoer Sheet-feed, rolinvoer, invoerlade, automatische horizontale snijder

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

Webadres voor aanvullendeWebadres voor aanvullende
informatieinformatie

http://www.hp.com/go/designjett500



Services

HP Care Pack servicesHP Care Pack services

Care Pack-services voor grasche oplossingenCare Pack-services voor grasche oplossingen
HP 5 jaar onsite hardwaresupport op de volgende werkdag voor HP DesignJet
T530-24

UC2S7E  

HP 4 jaar onsite hardwaresupport op de volgende werkdag voor HP DesignJet
T530-24

UC2S6E  

HP 3 jaar onsite hardwaresupport op de volgende werkdag voor HP DesignJet
T530-24

UC2S5E  

HP 2 jaar post-warranty onsite HW-support op de volgende werkdag voor HP
DesignJet T530-24

UC2S9PE  

HP 1 jaar post-warranty onsite HW-support op de volgende werkdag voor HP
DesignJet T530-24

UC2S8PE  

HP 2 uur onsite preventieve onderhoudsservice voor DesignJet printers (één
incident)

U1XV4E  

HP installatie- en netwerkconguratieservice voor DesignJet low-end serie UC744E  

HP 5 jaar onsite hardwaresupport op de volgende werkdag voor HP DesignJet
T530-24

UC2S7E  

HP 3 jaar onsite hardwaresupport op de volgende werkdag voor HP DesignJet
T530-24

UC2S5E  



Inkt/toner/papier/printersupplies

InktsuppliesInktsupplies

HP Graphic Arts inkt/printkoppenHP Graphic Arts inkt/printkoppen
HP 711 3-pack inktcartridges, cyaan/magenta/geel (29 ml elk) P2V32A  

HP 711 2-pack DesignJet-inktcartridges, zwart (80 ml elk) P2V31A  

HP 711 gele inktcartridges, 29 ml, 3-pack CZ136A  

HP 711 cyaan inktcartridges, 29 ml, 3-pack CZ134A  

HP 711 magenta inktcartridge, 29 ml CZ131A  

HP 711 magenta inktcartridges, 29 ml, 3-pack CZ135A  

HP 711 gele inktcartridge, 29 ml CZ132A  

HP 711 DesignJet printkopvervangingskit C1Q10A  

HP 711 zwarte inktcartridge, 38 ml CZ129A  

HP 711 cyaan inktcartridge, 29 ml CZ130A  

HP 711 zwarte inktcartridge, 80 ml CZ133A  



Accessoires

PapierverwerkingPapierverwerking

RolinvoerasRolinvoeras
HP DesignJet T120/T520 24-inch rolinvoeras B3Q36A  

Disclaimer — Copyrights
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