
Multifunkčná tlačiareň HP DesignJet T830

Tlač, skenovanie, kopírovanie a zdieľanie – robustná a kompaktná multifunkčná tlačiareň Wi-Fi so
šírkou 91,4 cm pre kancelárie a stavby

1 Na základe integrovaných multifunkčných tlačiarní Wi-Fi so šírkou 91,4 cm, ktoré boli dostupné na trhu v septembri 2015.
2 Multifunkčná tlačiareň HP DesignJet T830 je najkompaktnejšie zariadenie so šírkou 91,4 cm umožňujúce používať funkcie
veľkoformátovej tlače, skenovania a kopírovania a má minimálne polovičné rozmery (bez nožičiek) na základe špecifikácií výšky,
šírky a dĺžky, ktoré boli dostupné v septembri 2015.
3 K dispozícii v januári 2016. Obrázok robustného obalu na tlačiareň HP DesignJet vychádza z predbežného návrhu produktu.
Konečný dizajn sa môže líšiť.
4 Informácie o použiteľnosti sú zo septembra 2015 a vychádzajú z porovnania s konkurenčnými alternatívami a z interného
testovania a metodológie spoločnosti HP. V rámci testovania sa vyhodnocovala jednoduchosť používania novými používateľmi a
porovnával sa čas a ďalšia pomoc potrebné na dokončenie kopírovania farebného dokumentu formátu A0 a jeho zmenšenie na
formát A3 na multifunkčnej tlačiarni HP DesignJet T830 s jednou dotykovou a pri používaní samostatnej tlačiarne a
samostatného skenera.
5 Tlač na hárky eliminuje nadbytočnú prácu a odpad pri rezaní, ktoré vznikajú pri tlači na kotúčových tlačiarňach s rovnakým
výkonom dostupných na trhu v septembri 2015. Napríklad pri tlači v polovičnej mierke (34,3 cm) na bežný kotúč (91,4 cm)
vzniká viac než 50 % odpad papiera a je potrebná ďalšia práca na rezanie.
6 Pri lokálnej tlači sa vyžaduje, aby boli mobilné zariadenie a tlačiareň pripojené k rovnakej sieti (zvyčajne ide o premostenie
prístupového bodu Wi-Fi a káblovej siete) alebo aby bolo mobilné zariadenie pripojené k tlačiarni cez priame bezdrôtové
pripojenie. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Bezdrôtové
operácie sú kompatibilné iba v pásme s frekvenciou 2,4 GHz. Vzdialená tlač vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP
pripojenej na web. Na použitie bezdrôtového širokopásmového pripojenia sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o
poskytovaní služieb pre mobilné zariadenia. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb.
Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke http://www.hp.com/go/designjetmobility.
7 Mobilná aplikácia HP All-in-One Printer Remote je dostupná pre mobilné zariadenia Apple® iPad, iPhone a iPod touch so
systémom iOS v7.0 a pre mobilné zariadenia so systémom Android™ v4.4 alebo novším. Mobilná aplikácia HP All-in-One Printer
Remote je bezplatne dostupná v obchode Apple® App Store pre mobilné zariadenia Apple® a v obchode Google Play pre mobilné
zariadenia Android™.

ROBUSTNÁ – odolnosť pred poškodením pre kancelárie
a pracoviská
● Polovičná veľkosť2 a odolná konštrukcia – túto robustnú multifunkčnú
tlačiareň možno používať v náročných prostrediach, dokonca aj na stavbách.

● Vytvára výtlačky 3-krát rýchlejšie než predchádzajúce modely HP – prvý
výtlačok formátu A1 uvidíte už o 25 sekúnd.

● Vyberte si z atramentových kaziet HP s objemom od 40 do 300 ml podľa
objemov, ktoré tlačíte – spotrebný materiál s väčším objemom znižuje počet
potrebných zásahov.

● Prenášanie a ochrana pred prachom a poškodením pomocou voliteľného
robustného obalu pre tlačiarne HP DesignJet.3

PRAKTICKÁ OBSLUHA – jednoduchá prevádzka pomáha
šetriť čas
● Dokončujte úlohy intuitívne – takmer 3-krát rýchlejšie v porovnaní s inými
zariadeniami4 – jedna dotyková obrazovka funguje ako smartfón.

● Znížte odpad o 50 % – tlačte v polovičnej mierke s automatickým podávačom
hárkov a zásobníkom; znížte objem práce a odpad zo širokých kotúčov.5

● Nie je potrebná sieť LAN – vďaka funkciám bezdrôtového pripojenia môžete
túto multifunkčnú tlačiareň kedykoľvek premiestniť tam, kam dosiahne signál
vašej siete Wi-Fi.6

SPOLUPRÁCA –mobilná tlač a skenovanie so zdieľaním
v tíme
● Používajte integrované funkcie skenovania na zaznamenávanie a zdieľanie
spätnej väzby, archiváciu a ďalšie úlohy.

● Tlačiareň vytvára vlastnú sieť Wi-Fi, čo umožňuje jednoduché pripojenie
pomocou funkcie Wi-Fi Direct.

● Pohodlne skenujte, zdieľajte a tlačte priamo zo svojho smartfónu alebo
tabletu6; vychutnávajte si ovládanie ako na smartfóne.

● Spravujte skenované materiály z mobilného zariadenia pomocou aplikácie HP
AiO Printer Remote7 dostupnej v rámci služieb mobilnej tlače HP.



Multifunkčná tlačiareň HP DesignJet T830
Technické špecifikácie
Tlač
Perokresby 25 s na stranu; 82 výtlačkov A1 za hodinu

Rozlíšenie pri tlači Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 1 200 dpi

Okraje (horný x spodný x ľavý x pravý) Kotúč: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Hárok: 5 x 5 x 5 x 5 mm

Technológia Termálna atramentová tlačiareň HP

Typy atramentu Na báze farbiva (C, M, Y); Na báze pigmentu (K)

Farby atramentu 4 (azúrová, purpurová, žltá, čierna)

Kvapka atramentu 6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (K)

Trysky tlačovej hlavy 1376

Tlačové hlavy 1 (azúrová, purpurová, žltá, čierna)

Presnosť tlače +/- 0.1% (+/-0,1 % určenej vektorovej dĺžky alebo +/-0,2 mm (platí vyššia hodnota) pri teplote
23 ºC, relatívnej vlhkosti 50 – 60 %, tlači na ťažké médiá HP formátu A0/E v režime najvyššej
alebo normálnej kvality a použití originálnych atramentov HP)

Minimálna šírka čiar 0,02 mm (adresovateľné HP-GL/2)

Garantovaná minimálna šírka riadku 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Maximálna hmotnosť rolky papiera 6,2 kg

Maximálna optická denzita 8 l* min/2,10 D

Médiá
Manipulácia Podávač hárkov, podávač kotúčov, vstupný zásobník, priehradka na médiá, automatická rezačka

Typy Kancelársky a kriedový papier (kancelársky, kriedový, kriedový ťažký, recyklovaný, bežný, žiarivo
biely), technický papier (pauzovací, pergamen), fólia (priehľadná, matná), fotopapier (saténový,
lesklý, pololesklý, prémiový, polypropylénový), samolepiaci (lepiaci, polypropylénový)

Veľkosť Vstupný zásobník: 210 x 279 až 330 x 482 mm; Manuálne podávanie: 330 x 482 až 914 x 1897
mm; Kotúč: 279 až 914 mm

Hrúbka Až do 11,8 mil.

Skenovanie
Rýchlosť skenovania Až 3,81 cm/s (farebne, 200 dpi); Až 11,43 cm/s (odtiene sivej, 200 dpi)

Rozlíšenie pri skenovaní Až 600 dpi

Maximálny rozmer skenu 914 mm x 2,77 m

Kopírovanie
Zmenšenie/zväčšenie 25 až 400%

Maximálny počet kópií Až 99 kópií

Nastavenie kopírky Typ obsahu; Svetlejšie/tmavšie; Odstránenie šumu na pozadí; Odstránenie farieb na pozadí;
Prevrátenie farieb pomocných kópií; Priehľadné médiá; Farba; Skenovanie v plnej šírke (36
palcov); Automatická korekcia skosenia; Dlhé výkresy; Zmena veľkosti; Okraje pri kopírovaní;
Kvalita

Pamäť
RAM 1 GB

Pevný disk Žiadne

Konektivita
Rozhrania (štandardné) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi; Vysokorýchlostný certifikovaný konektor USB 2.0

Rozhrania (voliteľné) Adaptér HP USB 3.0 – Gigabit

Jazyky tlače (štandardné) HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF

Zahrnuté ovládače Ovládače HP-GL/2, HP-RTL pre systémWindows; Ovládač HP PCL 3 GUI pre systémy Mac OS X a
Windows

Rozsahy parametrov prostredia
Prevádzková teplota 5 až 40 ºC

Skladovacia teplota -25 až 55 ºC

Prevádzková vlhkosť od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Skladovacia vlhkosť od 0 do 95 % relatívnej vlhkosti

Akustika
Akustický tlak 48 dB(A)

Akustický výkon 6,5 B(A)

Rozmery (š x h x v)
Tlačiareň 1403 x 629 x 1155 mm

Balené 1578 x 575 x 646 mm

Hmotnosť
Tlačiareň 62,5 kg

Balené 85 kg

Príkon
Maximum 35 W (tlač), 3,5 W (režim spánku), 0,2 W (pohotovostný režim)

Požiadavky na napájanie Vstupné napätie (automatický rozsah): 100 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), max. 1,2
A

Čo je v krabici
F9A30A Multifunkčná tlačiareň HP DesignJet T830; Tlačová hlava; Atramentové kazety; Stojan tlačiarne;

Rotačná časť; Stručná referenčná príručka; Inštalačný leták; Softvér pri spustení; Napájací kábel;
Prvky na zabránenie opätovnému podaniu

Certifikácia
Bezpečnosť USA a Kanada (certifikácia CSA); EÚ (v súlade s normami LVD a EN60950-1); Rusko (EAC);

Singapur (PSB); Čína (CCC); India (BIS)

Elektromagnetická Vyhovuje požiadavkám triedy B vrátane: USA (pravidlá FCC), Kanada (ICES), EÚ (smernica o EK a
smernica R&TTE), Austrália (ACMA), Nový Zéland (RSM), Čína (CCC), Japonsko (VCCI);
Certifikované ako produkt triedy A: Kórea (KCC)

ENERGY STAR Áno

Záruka
Jednoročná komerčná záruka na hardvér

Informácie o
objednávaní
Produkt
F9A30A 36-palcová multifunkčná tlačiareň HP DesignJet T830

Príslušenstvo
B3Q37A Vreteno HP Designjet T520, 91,4 cm (36 palcov)

F9J61A HP 728 40-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge

Zásobníky atramentu

F9J62A HP 728 40-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge

F9J63A HP 728 40-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge

F9J64A HP 728 69-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge

F9J65A HP 728 130-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge

F9J66A HP 728 130-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge

F9J67A HP 728 130-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge

F9J68A HP 728 300-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge

F9J81A HP 729 DesignJet Printhead Replacement Kit

F9K15A HP 728 300-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge

F9K16A HP 728 300-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge

F9K17A HP 728 300-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge

Služby a podpora
UC744E HP – služba inštalácie s nastavením siete
U1XV4E HP – služba preventívnej údržby
U8PH3E HP – 3-ročná podpora hardvéru tlačiarne DesignJet T830 so servisom v nasledujúci pracovný deň
U8TY9E HP – 4-ročná podpora hardvéru tlačiarne DesignJet T830 so servisom v nasledujúci pracovný deň
U8PH4E HP – 5-ročná podpora hardvéru tlačiarne DesignJet T830 so servisom v nasledujúci pracovný deň
U8PH5PE HP – 1-ročná pozáručná podpora hardvéru tlačiarne DesignJet T830 so servisom v nasledujúci pracovný deň
U8TZ0PE HP – 2-ročná pozáručná podpora hardvéru tlačiarne DesignJet T830 so servisom v nasledujúci pracovný deň

Služby podpory HP Designjet ponúkajú riešenia pre najdôležitejšie prostredia pre podnik – inštalácia, rozšírená
podpora a údržbu, ako aj množstvo služieb s pridanou hodnotu. Ďalšie informácie nájdete na stránke
hp.com/go/designjet/support.

Ďalšie informácie o službách HP Care Pack nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc

Používajte originálne atramenty a tlačové hlavy HP a dosiahnete konzistentnú vysokú kvalitu a spoľahlivý výkon
so zníženým počtom výpadkov. Ďalšie informácie nájdete na hp.com/go/OriginalHPinks.

Informácie o celom portfóliu veľkoformátových tlačových materiálov HP nájdete na globalBMG.com/hp.

Ďalšie podklad. vrstvy pre HP veľkoformátové médiá a formáty si pozrite na: http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na
produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručnom dokumente, ktorý sa dodáva spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka.
Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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