
Drukarka HP Designjet T795 ePrinter

Drukarka ePrinter 1118 mm (44") z obsługą sieci do małych i średnich zespołów roboczych

1 Pliki PDF są dostępne jedynie z akcesorium PostScript (PS) (wyposażenie opcjonalne, które należy zakupić osobno).
2Wymaga konta HP Designjet ePrint & Share, połączenia drukarki z Internetem oraz podłączenia urządzenia obsługującego
połączenie z Internetem. Do korzystania z aplikacji HP Designjet ePrint & Share na urządzenia przenośne wymagane jest
kompatybilne urządzenie z systemem Apple® iOS lub Android™ oraz połączenie z Internetem. Mogą zostać naliczone opłaty za
przesył danych lub nawiązanie połączenia. Prędkości drukowania mogą być różne. 5 GB tymczasowej pamięci na konto. Więcej
informacji jest dostępnych na stronie www.hp.com/go/eprintandshare

Wysoka jakość i szybkie rezultaty
● Doskonałe rezultaty dzięki 6 oryginalnym wkładom atramentowym HP, które
zapewniają głęboką czerń, neutralną szarość oraz żywe kolory.

● Druk wyraźnych linii i szczegółowych schematów z wykorzystaniem technologii głowic
drukujących i oryginalnych wkładów atramentowych HP.

● Maksymalny format druku A0 bez kompromisów w zakresie jakości; wydruk nośnika w
formacie A1 w ciągu 28 sekund w trybie ekonomicznym.

● Podglądy rzeczywistego wydruku ze sterownika pomagają w szybszej i dokładniejszej
realizacji zadań.

Łatwa w obsłudze drukarka zmożliwością skalowania
wmiarę rozwoju przedsiębiorstwa
● Przetwarzanie dużych plików dzięki 16 GB pamięci wirtualnej, obsługa plików HP-GL/2 i
PDF z większości systemów operacyjnych i oprogramowania CAD1.

● Inwestycja w przyszłość – automatyczne aktualizacje oprogramowania zapewniają, że
drukarka nie zostanie w tyle za resztą przedsiębiorstwa.

● Korzystaj z funkcji druku bez konieczności nadzoru z wykorzystaniem oryginalnego,
czarnego matowego wkładu atramentowego HP o pojemności 300 ml.

● Druk plików TIFF, JPEG i PDF1 z poziomu ekranu dotykowego drukarki lub z pamięci USB
– nie wymaga komputera.

Możliwość drukowania praktycznie z każdegomiejsca2

● Drukuj praktycznie z każdego miejsca z poziomu smartfona lub tabletu z systemem
Apple® lub Android™2.

● Oprogramowanie HP Designjet ePrint & Share umożliwia dostęp i drukowanie projektów
spoza biura2.

● Automatyczny zapis kopii plików w chmurze podczas drukowania z poziomu aplikacji HP
Designjet ePrint & Share2.

● Wysyłaj projekty pocztą elektroniczną do drukarki HP Designjet T795 ePrinter i drukuj je
dzięki funkcjom sieciowym2.



Drukarka HP Designjet T795 ePrinter
Dane techniczne
Drukowanie
Rysunki liniowe 28 s/str., 103 wydruki w formacie A1 na godz.
Kolorowe obrazy 41 m²/godz. na nośnikach powlekanych; 6,7 m²/godz. na nośnikach

błyszczących
Rozdzielczość druku Z optymalizacją do 2400 x 1200 dpi
Marginesy (górny x dolny x lewy x prawy)Rolka: 5 x 5 x 5 x 5 mm

Arkusz: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Technologia Technologia termiczna HP Inkjet
Typy atramentów Barwnikowe (C, G, M, pK, Y); pigmentowe (mK)
Kolory atramentu 6 (błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty)
Objętość kropli atramentu 6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
Pojemność Czarny matowy (300 ml); błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny

fotograficzny, żółty (130 ml); błękitne, szary, purpurowy, czarny fotograficzny,
żółty (69 ml)

Ilość dysz głowicy drukującej 1056
Głowice drukujące 3 (1 z każdego rodzaju: czarny matowy i żółty, purpurowy i błękitny, czarny

fotograficzny i szary)
Prędkość druku 103 wydruki w formacie A1 na godz.
Dokładność linii +/- 0.1%

Informacje o precyzji linii: +/- 0,1% podanej długości wektora lub +/- 0,2 mm
(większa z tych wartości) przy temperaturze 23°C i wilgotności względnej
50-60%, na nośniku matowym HP A0 w trybie najwyższej lub normalnej jakości i
z wykorzystaniem oryginalnych atramentów HP

Minimalna grubość linii 0,02 mm (adresowalne przez HP-GL/2)
Gwarantowana min szerokość wiersza 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maksymalna waga nośnika 11,9 kg
Maks. gęstość optyczna 6 L* min/2,15 D

Nośnik
Obsługa Podawanie arkuszy; podawanie z rolki; automatyczna obcinarka
Typy Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej

gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy),
papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy),
folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany,
błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), nośnik podświetlany,
nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach,
polipropylenowy, winylowy)

Waga od 60 do 328 g/m²
Format od 210x279 do 1118x1676 mm
Grubość Maks. 800 mikronów

Pamięć
Standardowo 16 GB pamięci (wirtualnej)
Dysk twardy Opcjonalna, 160 GB (dostępna w ramach aktualizacji PostScript)

Sieci i łączność
Interfejsy (standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Port z certyfikatem Hi-Speed USB 2.0; Gniazdo

EIO do podłączania akcesoriów Jetdirect
Interfejsy (opcja) Zgodne serwery druku HP Jetdirect
Języki drukowania (standard) HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Języki drukowania (opcja) Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7
Dołączone sterowniki Sterowniki HP-GL/2, HP-RTL dla systemu Windows; Sterownik HP PCL 3 GUI dla

systemu Mac OS X; Sterowniki PostScript® Windows®, Linux i Mac z opcjonalnym
zestawem do rozbudowy PostScript®/PDF

Zakresy środowiskowe
Temperatura pracy od 5 do 40ºC
Temperatura przechowywania od -25 do 55ºC
Wilgotność podczas pracy Wilgotność wzgl. 20–80%
Wilgotność przechowywania Wilgotność względna od 0 do 95%

Akustyczne
Ciśnienie akustyczne 43 dB(A)
Moc akustyczna 6,1 B(A)

Wymiary (sz. x gł. x wys.)
Drukarka 1770 x 701 x 1050 mm
W opakowaniu 1 930 x 766 x 770 mm

Waga
Drukarka 81,6 kg
W opakowaniu 103 kg

Zużycie energii
Maksymalnie < 120 W (drukowanie), < 27 W (tryb gotowości), < 7 W/< 25 W z wbudowanym

rozwiązaniem DFE (tryb uśpienia), 0,1 W (urządzenie wyłączone)
Zasilanie Napięcie wejściowe 100–240 V (+/- 10%), autoadaptacja, 50/60 Hz (+/- 3 Hz),

maksymalnie 2 A

Zawartość opakowania
CR649C Drukarka HP Designjet T795 1118 mm ePrinter; głowice drukujące; startowe

wkłady atramentowe; podstawa drukarki; oś na rolkę papieru; skrócona
instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie startowe; przewód
zasilania

Certyfikaty
Bezpieczeństwo Zgodny z wymogami UE (dyrektywa niskonapięciowa i EN 60950-1); GOST

(Rosja)
Elektromagnetyczne Zgodne z wymaganiami klasy A, w tym: UE (dyrektywa o kompatybilności

elektromagnetycznej)
Ochrona środowiska ENERGY STAR®; WEEE; RoHS (UE); RoHS (Chiny); RoHS (Korea); RoHS (Indie);

REACH; EPEAT Bronze
ENERGY STAR Tak

Gwarancja
Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej
są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.

Informacje o zamawianiu
Produkt
CR649C Drukarka HP Designjet T795 1118 mm ePrinter

Akcesoria
CN500B Zestawy do rozbudowy PostScript dla drukarek HP Designjet

CN538A 3-calowy adapter rdzenia HP Designjet

CQ654C Skaner HD HP Designjet

J8025A Serwer druku HP Jetdirect 640n

Q6709A Oś rolki podającej do drukarek HP Designjet 1118 mm

Wkłady atramentowe
C9370A HP 72 wkład atramentowy czarny fotograficzny 130 ml

C9371A HP 72 wkład atramentowy błękitny 130 ml

C9372A HP 72 wkład atramentowy purpurowy 130 ml

C9373A HP 72 wkład atramentowy żółty 130 ml

C9374A HP 72 wkład atramentowy szary 130 ml

C9380A HP 72 głowica drukująca: szary i czarny fotograficzny

C9383A HP 72 głowica drukująca: purpurowy i błękitny

C9384A HP 72 głowica drukująca: czarny matowy i żółty

C9397A HP 72 wkład atramentowy czarny fotograficzny 69 ml

C9398A HP 72 wkład atramentowy błękitny 69 ml

C9399A HP 72 wkład atramentowy purpurowy 69 ml

C9400A HP 72 wkład atramentowy żółty 69 ml

C9401A HP 72 wkład atramentowy szary 69 ml

C9403A HP 72 wkład atramentowy czarny matowy 130 ml

CH575A HP 726 wkład atramentowy Designjet czarny matowy 300 ml

Serwis i pomoc techniczna
HP998E – pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla urządzeń Designjet T790-44/T795-44 przez 3 lata
HQ009E – pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla urządzeń Designjet T790-44/T795-44 przez 4 lata
HQ003E – pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla urządzeń Designjet T790-44/T795-44 przez 5 lat
HQ015PE – pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla urządzeń Designjet T790-44/T795-44
przez rok
HQ013PE – pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla urządzeń Designjet T790-44/T795-44
przez 2 lata

Usługi wsparcia HP Designjet obejmują rozwiązania dla środowisk biznesowych o znaczeniu krytycznym – instalację,
rozszerzone wsparcie i konserwację oraz wiele różnych usług dodatkowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie
hp.com/go/designjet/support.

Oryginalne wkłady atramentowe i głowice drukujące HP pozwalają uzyskiwać jednolite wydruki o wysokiej jakości, co
pozwala skrócić czas przestoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/OriginalHPinks.

Pełną ofertę wielkoformatowych nośników HPmożna znaleźć na stronie globalBMG.com/hp.

Więcej informacji o rodzajach i wymiarach nośników wielkoformatowych można znaleźć na stronie: http://www.hp.com/go/designjet/supplies

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
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