
Urządzenia wielofunkcyjne HP DesignJet 
serii T2530
Podwójna rolka 91,4 cm (36 cali), 6-atramentowe, zintegrowane urządzenie wielofunkcyjne do
profesjonalnych zastosowań CAD i GIS

1 Aplikacja HP Print Service Plugin jest dostępna dla urządzeń przenośnych z systemem Android™ w wersji 4.4 lub nowszej.
Aplikację można pobrać za darmo z Google Play.
2 Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci (zwykle punkty Wi-Fi łączą się
do połączeń przewodowych) lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z drukarką. Wydajność sieci bezprzewodowej
zależy od warunków fizycznych i odległości od punktu dostępu. Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwość
2,4 GHz. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką HP obsługującą połączenia sieciowe. Korzystanie z
bezprzewodowego połączenia szerokopasmowego za pomocą urządzeń przenośnych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o
świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu w danym regionie można uzyskać u dostawcy usług. Więcej informacji
jest dostępnych na stronie hp.com/go/designjetmobility
3 Jedno zintegrowane urządzenie z funkcją drukowania/kopiowania/skanowania w porównaniu do osobnych urządzeń
umożliwiających drukowanie, skanowanie i kopiowanie.
4 Opcjonalne zabezpieczenia obejmują bezpieczne wymazywanie dysku Secure Disk Erase i szyfrowanie HD – dostępne jedynie
w wybranych modelach.

PROFESJONALIZM – drukuj swoje prace szybko i w
wysokiej jakości
● Prezentuj swoje wyniki ze szczegółowym i precyzyjnym oddaniem kolorów

dzięki 6 oryginalnym atramentom HP, w tym w kolorze szarym i czarnym
fotograficznym.

● Zapewnij wydrukom architektonicznym profesjonalny wygląd w wysokiej
rozdzielczości – skorzystaj z opcji Adobe PostScript®.

● Drukuj profesjonalne rysunki CAD i GIS z zachowaniem jednolitego koloru
oraz wyraźnych, ostrych linii do 2400 dpi.

● Uzyskaj szybkie, wysokiej jakości rezultaty – urządzenie umożliwia wydruki w
rozmiarze A1 w 21 sekund (120 A1 stron na godzinę).

WYSOKAWYDAJNOŚĆ PRACY – wydajność pozwala
zespołom roboczym zaoszczędzić czas
● Wygodny dostęp do jednego panelu sterowania umożliwiającego

drukowanie/kopiowanie/skanowanie, co pozwala na łatwą i samodzielną
pracę.

● Spraw, że zespoły robocze będą skupione na pracy – zintegrowany,
50-stronicowy odbiornik z tacą układającą zapewnia płaskie, posortowane
wydruki.

● Dwie rolki zapewniają elastyczność – proste ładowanie z przodu i
automatyczne wyrównywanie; dwa typy/rozmiary nośników, inteligentne
przełączanie.

● Drukuj bezpośrednio ze smartfona/tabletu firmy Apple® lub z systemem
Android™1 gdziekolwiek jesteś, dzięki funkcji HP Mobile Printing.2

ŁATWOŚĆ ZARZĄDZANIA – nasze urządzenie jest
bezpieczne i łatwe w zarządzaniu dla działów IT
● Od aktualizacji po integrację z siecią, zarządzanie tym zintegrowanym

urządzeniem wymaga mniejszych nakładów pracy.3

● Zyskaj kontrolę – ustalaj reguły dostępu do przedniego panelu, monitoruj
rolki nośników i status drukarki, śledź zadania drukowania.

● Chroń dane za pomocą protokołu IPSec, NTLMv2, SNMPv3, 802.1X i
drukowania uwierzytelnionego kodem PIN oraz innych opcji zabezpieczeń.4

● Umożliwia drukowanie bez nadzoru dzięki dwóm rolkom 91,4 m zgodnie z
Twoim stylem pracy.

http://hp.com/go/designjetmobility


Urządzenia wielofunkcyjne HP DesignJet serii T2530
Dane techniczne
Drukowanie
Rysunki liniowe 21 s/str.; 120 wydruków A1 na godzinę

Rozdzielczość druku Z optymalizacją do 2400 x 1200 dpi

Marginesy (górny x dolny x lewy x prawy)Rolka: 3 x 3 x 3 x 3 mm
Arkusz: 3 x 22 x 3 x 3 mm

Technologia Technologia termiczna HP Inkjet

Typy atramentów Barwnikowe (C, G, M, pK, Y); Pigmentowe (czarny matowy)

Kolory atramentu 6 (błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty)

Wielkość kropli atramentu 6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)

Dysze głowicy drukującej 9632

Głowice drukujące 1 (błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty)

Dokładność liniowa +/- 0.1% (+/- 0,1% podanej długości wektora lub +/- 0,2 mm (większa z tych wartości) przy 23°C
(73°F) i wilgotności względnej 50-60%, na nośniku matowym HP A0/E w trybie najwyższej lub
normalnej jakości, z wykorzystaniem oryginalnych atramentów HP)

Minimalna szerokość linii 0,02 mm (adresowalne przez HP-GL/2)

Gwarantowana min szerokość wiersza 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Maksymalna waga rolki nośnika 11,9 kg

Maks. gęstość optyczna 6 L* min/2,15 D

Nośniki
Obsługa Wejście: dwa automatyczne podajniki rolek ładowane od przodu, inteligentne przełączanie rolek,

podawanie arkuszy; Wyjście: zintegrowany odbiornik z funkcją układania (od A4/A do AO/E,
pojemność do 50 arkuszy w rozmiarze A1/D), pojemnik na nośniki, automatyczny nóż; Skaner:
prosta ścieżka papieru umożliwiająca skanowanie zwykłych arkuszy i tekturowych oryginałów

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)

Rozmiar od 210x279 do 914x1219 mm

Grubość Do 19,7 mili

Skanowanie
Szybkość skanowania Do 6,35 cm/s (w kolorze, 200 dpi); Maks. do 19,05 cm/s (w skali szarości, 200 dpi)

Rozdzielczość skanowania Maks. 600 dpi

Maksymalny format skanowania 914 x 8000 mm (JPEG); 914 x 5000 mm (PDF); 610 x 15 000 mm (TIFF)

Kopiowanie
Zmniejszenie/powiększenie 25 do 400%

Maksymalna liczba kopii Do 99 kopii

Ustawienia kopiarki Jakość kopii; Kolor kopii; Rolka; Typ treści; Oryginalny typ papieru; Usuwanie tła; Kontrast;
Prostowanie; Obsługa szkiców projektowych

Pamięć
RAM 128 GB (przetwarzanie plików)

Sieci i łączność
Interfejsy (standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Języki drukowania (standard) L2Y25A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF; L2Y26A: Adobe PostScript 3,
Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF;

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 dźwięku 47 dB (A)

Moc dźwięku 6,5 B(A)

Wymiary (sz. x gł. x wys.)
Drukarka 1399 x 916 x 1110 mm

W opakowaniu 1500 x 781 x 815 mm

Waga
Drukarka 112 kg

W opakowaniu 145 kg

Zużycie energii
Maksymalnie 120 W (drukowanie); 1,3 W (5 W z wbudowanym rozwiązaniem Digital Front End) (tryb uśpienia)

Zasilanie Napięcie wejściowe 100–240 V (+/- 10%), autoadaptacja, 50/60 Hz (+/- 3 Hz), maksymalnie 4,2
A (prąd szczytowy)

Zawartość opakowania
L2Y25A Urządzenie wielofunkcyjne T2530 HP DesignJet; Głowica drukująca; Startowe wkłady

atramentowe; Odbiornik z funkcją układania; Podstawa drukarki i pojemnik na nośniki; Osie na
rolki papieru; Skrócona instrukcja obsługi; Arkusz instalacyjny; Oprogramowanie startowe;
Przewód zasilający

L2Y26A Urządzenie wielofunkcyjne T2530 HP DesignJet; Głowica drukująca; Startowe wkłady
atramentowe; Odbiornik z funkcją układania; Podstawa drukarki i pojemnik na nośniki; Osie na
rolki papieru; Skrócona instrukcja obsługi; Arkusz instalacyjny; Oprogramowanie startowe;
Przewód zasilający

Certyfikaty
Bezpieczeństwo USA i Kanada (certyfikat CSA); UE (dyrektywa niskonapięciowa i norma PN-EN 60950-1); Rosja

(GOST) Singapur (PSB); Chiny (CCC); Argentyna (IRAM); Meksyk (NYCE) Korea (KATS)

Elektromagnetyczne Zgodność z wymaganiami klasy A, włączając w to: USA (przepisy FCC), Kanada (ICES), UE
(dyrektywa EMC), Australia (ACMA), Nowa Zelandia (RSM), Chiny (CCC), Japonia (VCCI); Certyfikaty
produktu klasy A: Korea (KCC)

Ochrona środowiska ENERGY STAR®; WEEE; RoHS (UE); RoHS (Chiny); REACH; FEMP; EPEAT Bronze

ENERGY STAR Tak

Gwarancja
Roczna gwarancja na sprzęt

Informacje o
zamawianiu
Produkt
L2Y25A 36-calowe urządzenie wielofunkcyjne T2530 HP Designjet

L2Y26A 36-calowe urządzenie wielofunkcyjne T2530 HP Designjet PostScript

Akcesoria
CN538A 3-calowy adapter rdzenia HP Designjet

L4R66A Wrzeciono do 36-calowej drukarki HP DesignJet

Głowice drukujące
B3P06A Głowica drukująca HP 727 DesignJet

Wkłady atramentowe
B3P19A Błękitny wkład atramentowy HP 727 DesignJet 130 ml

B3P20A Purpurowy wkład atramentowy HP 727 DesignJet 130 ml

B3P21A Żółty wkład atramentowy HP 727 DesignJet 130 ml

B3P22A Czarny matowy wkład atramentowy HP 727 DesignJet 130 ml

B3P23A Czarny fotograficzny wkład atramentowy HP 727 DesignJet 130 ml

B3P24A HP 727 wkład atramentowy Designjet szary 130 ml

C1Q12A Czarny matowy wkład atramentowy HP 727 DesignJet 300 ml

F9J76A Błękitny wkład atramentowy HP 727 DesignJet 300 ml

F9J77A Purpurowy wkład atramentowy HP 727 DesignJet 300 ml

F9J78A Żółty wkład atramentowy HP 727 DesignJet 300 ml

F9J79A Czarny fotograficzny wkład atramentowy HP 727 DesignJet 300 ml

F9J80A Szary wkład atramentowy HP 727 DesignJet 300 ml

Serwis i wsparcie
H4518E Instalacja z usługą konfiguracji sieci HP
U1XV4E Usługa konserwacji Preventive Maintenance
3-letnia pomoc techniczna HP U8PN1E w następnym dniu roboczym, w miejscu instalacji, obejmująca uszkodzone nośniki
4-letnia pomoc techniczna HP U8UB2E w następnym dniu roboczym, w miejscu instalacji, obejmująca uszkodzone nośniki
5-letnia pomoc techniczna HP U8PN2E w następnym dniu roboczym, w miejscu instalacji, obejmująca uszkodzone nośniki
Roczna usługa pogwarancyjnej pomocy technicznej HP U8PN3PE w następnym dniu roboczym, obejmująca uszkodzone nośniki
2-letnia usługa pogwarancyjnej pomocy technicznej HP U8TZ9PE w następnym dniu roboczym, obejmująca uszkodzone nośniki

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.

Więcej informacji na temat usług HP Care Pack jest dostępnych pod adresem www.hp.com/go/cpc.

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

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako
dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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Kontakt

Wielka Brytania 0800 408 0784
Irlandia 1 800 94 4757
Bliski Wschód 800 035703174
Republika Południowej Afryki 0800 999 693
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